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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym -
(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 13 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) art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84. Nr 200, poz. 1683; z 2003 r.
Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200
poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i poz. 884, Nr 96
poz. 959, Nr 123 poz. 1291), Rada Miejska w Baborowie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX-143/04 Rady Miejskiej w Baboro-
wie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nierucho-
moœci w § 1 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

1155

Uchwala Nr XXII -165/05
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 22 marca 2005 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatku od nieruchomoœci

"6) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków
lub ich czêœci bêd¹cych w³asnoœci¹ ub w u¿ytkowaniu osób,
których w gospodarstwie domowym jedynym Ÿród³em utrzyma-
nia jest emerytura, zasi³ek przedemerytalny lub renta - 3,06 z³,".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Baborów.

§ 3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoœci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Dzia³aj¹c na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1592 z póŸn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 ust. 2,
art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczy-
ciela (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.) zwanej
dalej Kart¹ Nauczyciela oraz przepisami rozporz¹dzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181), Rada
Powiatu Brzeskiego uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Postanowienia wstêpne

§ 1. Ustala siê regulamin wynagradzania nauczycieli za-
trudnionych w placówkach opiekuñczo - wychowawczych okre-
œlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia,  a tak-
¿e wysokoœci i szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania
dodatku mieszkaniowego.
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Uchwa³a Nr XXVIII/263/2005
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuñczo - wychowawczych
okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,

funkcyjnego  i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia a tak¿e wysokoœæ i szczegó³owe
zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2005

§ 2.1. Regulamin obowi¹zuje w placówkach opiekuñczo -
wychowawczych, dla których organem prowadz¹cym jest Rada
Powiatu Brzeskiego.

2. Regulamin okreœla dla nauczycieli poszczególnych stop-
ni awansu zawodowego:

1) wysokoœæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyzna-
wania dodatków:

a) za wys³ugê lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
2) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za go-

dziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraŸnych zastêpstw,
3) zasady i kryteria wyp³acania nagród dla dyrektorów

i nauczycieli placówek opiekuñczo - wychowawczych.
3. Regulamin niniejszy okreœla tak¿e wysokoœæ dodatku

mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wyp³acania.

Rozdzia³ II
Dodatek za wys³ugê lat

§ 3.1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoœci okreœlonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
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2. Zaliczanie okresów zatrudnienia i innych okresów upraw-
niaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat dokonuje siê zgodnie
z art. 33 ust. 3 Karty Nauczyciela.

3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzo-

wego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie
prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,

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

4. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za okres
urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje
wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.

5. Dodatek za wys³ugê wyp³aca siê z góry, w terminie wy-
p³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ III
Dodatek motywacyjny

§ 4.1. Tworzy siê pulê œrodków na dodatek motywacyjny
dla nauczycieli w wysokoœci 3% œrodków planowanych na wyna-
grodzenia zasadnicze dla nauczycieli na dany rok bud¿etowy.

2. Tworzy siê pulê œrodków na dodatek motywacyjny dla
dyrektorów w wysokoœci 30% œrodków planowanych na wyna-
grodzenia zasadnicze dla nauczycieli na dany rok bud¿etowy.

§ 5.1. Nauczyciel mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny
w wysokoœci do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. O wysokoœci dodatku motywacyjnego nauczyciela decy-
duje:

1) osi¹ganie w pracy opiekuñczo - wychowawczej i dydak-
tycznej pe³nej realizacji programu, a tak¿e uzyskiwanie przez wy-
chowanków, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoœci oraz warunków
pracy nauczyciela - wychowawcy, dobrych osi¹gniêæ dydaktycz-
no-wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami
w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,

2) stosowanie ró¿norodnych metod pracy opiekuñczo -
wychowawczej i dydaktycznej oraz  porównywanie stosowanych
metod,

3) prowadzenie zajêæ otwartych w ramach ustalonego pla-
nu lub z inicjatywy w³asnej,

4) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
wychowanków we wspó³pracy z rodzicami lub opiekunami praw-
nymi wychowanków,

5) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego wycho-
wanków, aktywne i efektywne dzia³ania na rzecz wychowanków
potrzebuj¹cych szczególnej opieki,

6) prowadzenie dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wychowanków,

7) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ placówki.

§ 6.1. Dyrektor mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny
w wysokoœci do 40% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego przyznanego nauczy-
cielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów placówek
opiekuñczo - wychowawczych uzale¿niona jest od efektów pracy
dyrektora i jakoœci pracy placówki.

3. Dodatek w wysokoœci do 40% wynagrodzenia zasadni-
czego mog¹ otrzymaæ dyrektorzy, którzy:

a) stwarzaj¹ kadrze pedagogicznej mo¿liwoœci podnosze-
nia kwalifikacji i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodo-
wego,

b) systematycznie doskonal¹ swoje umiejêtnoœci kierow-
nicze i pedagogiczne,

c) prowadz¹ efektywn¹ politykê w zakresie organizacji, fi-
nansów i pozyskiwania sponsorów,

d) prowadz¹ dzia³alnoœæ innowacyjn¹,
e) wdra¿aj¹ nowatorskie metody nauczania i wychowania,
f) organizuj¹ uroczystoœci i imprezy sportowe w placów-

ce i œrodowisku,
g) organizuj¹ pomoc wychowankom usamodzielniaj¹-

cym siê i bêd¹cym w trudnej sytuacji ¿yciowej,
h) zapobiegaj¹ i zwalczaj¹ przejawy patologii spo³ecznej

wœród wychowanków,
i) wspó³pracuj¹ z instytucjami wspomagaj¹cymi dzia³al-

noœæ placówki.
4. Podstaw¹ przyznania dodatku motywacyjnego dyrek-

torom s¹ wyniki  pracy osi¹gane w okresie poprzedzaj¹cym
jego przyznanie.

5. Nauczyciel rozpoczynaj¹cy pe³nienie funkcji dyrektora
placówki mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny po przepraco-
waniu 6 miesiêcy.

§ 7.1. Dodatki, o których mowa w § 5 i  6 przyznaje siê na
czas okreœlony, na okres 6 miesiêcy.

2. W uzasadnionych przypadkach dodatek motywacyjny
dla dyrektora placówki mo¿e byæ przyznany na okres krótszy ni¿
6 miesiêcy.

3. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrek-
tor placówki , a dyrektorom Zarz¹d Powiatu.

4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ IV
Dodatek funkcyjny

§ 8. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora placówki albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w regulaminie pla-
cówki,

2) sprawowanie funkcji:
a) doradcy metodycznego,
b) opiekuna sta¿u.

§ 9.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w placówce przys³uguje dodatek funkcyjny w wysoko-
œci okreœlonej w tabeli:

 

2. Przy ustaleniu wysokoœci dodatku funkcyjnego dyrek-
torów zespo³u placówek bierze siê pod uwagê ³¹czn¹ iloœæ
wychowanków.

3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego w granicach stawek
okreœlonych w ust. 1, ustala Zarz¹d Powiatu uwzglêdniaj¹c
wielkoœæ placówki, jej warunki organizacyjne z³o¿onoœæ zadañ
wynikaj¹cych z funkcji kierowniczej, liczbê stanowisk kierowni-
czych w placówce, wyniki pracy placówki.

4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwsze-
go dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym na-
st¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego.

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierow-
nicze na czas okreœlony, traci prawo do dodatku funkcyjnego
z up³ywem tego okresu, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwsze-
go dnia miesi¹ca - od tego dnia.
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6. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie urlopu dla podra-
towania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje wynagro-
dzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpu-
j¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia
obowi¹zków z innych powodów,  a je¿eli zaprzestanie pe³nienia
obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.

7. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora pla-
cówki przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesi¹-
ca kalendarzowego  nastêpuj¹cego po 3 miesi¹cach zastêp-
stwa za nieobecnego dyrektora.

§ 10.1. Nauczycielowi pe³ni¹cemu funkcjê doradcy meto-
dycznego przys³uguje dodatek w wysokoœci od 5% do 15% stawki
osobistego zaszeregowania.

2. Wysokoœæ dodatku, o którym mowa w ust. 1, wyp³aca
siê na zasadach okreœlonych dla dodatków funkcyjnych, zgod-
nie z uregulowaniami zawartymi w § 9 ust. 3 - 6.

§ 11.1. Nauczycielowi pe³ni¹cemu funkcjê opiekuna sta¿u
przys³uguje dodatek w wysokoœci od 25 do 50,00 z³ za opiekê
sta¿u miesiêcznie, wyp³acany po przepracowanym miesi¹cu
i wg zasady, ¿e dodatek wyp³aca siê z góry, za okres wykonywa-
nia funkcji oraz za inne  okresy, o ile wynika to z przepisów szcze-
gólnych.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje nauczy-
cielowi - opiekunowi w okresie odbywania sta¿u przez nauczy-
ciela sta¿ystê i kontraktowego nie d³u¿ej ni¿ do dnia oceny do-
robku zawodowego nauczyciela pozostaj¹cego pod opiek¹.

3. Nauczyciel opiekun sta¿u mo¿e byæ opiekunem wiêcej
ni¿ 1 nauczyciela odbywaj¹cego sta¿. W takim przypadku przy-
s³uguje dodatek w wysokoœci okreœlonym w ust. 1 za ka¿dego
nauczyciela.

4. Dyrektor placówki wstrzymuje wyp³acenie dodatku w przy-
padku stwierdzenia niewype³nienia zadañ wynikaj¹cych z funk-
cji opiekuna sta¿u.

5. Wysokoœæ dodatku, o którym mowa w pkt 1, ustala Za-
rz¹d Powiatu.

Rozdzia³ V
Dodatek za warunki pracy

§ 12. 1. Nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w trudnych
warunkach pracy  przys³uguje dodatek w wysokoœci od 13% do
25% wynagrodzenia zasadniczego.

2. WskaŸnik % dodatku, o którym mowa wy¿ej okreœla Za-
rz¹d Powiatu.

3. Dodatek przys³uguje w okresie faktycznego wykonywa-
nia pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany oraz  w okresie niewyko-
nywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za
urlop wypoczynkowy.

4. Dodatek wyp³aca siê w ca³oœci je¿eli nauczyciel realizu-
je w takich warunkach ca³y obowi¹zkowy wymiar zajêæ oraz
w przypadku, gdy nauczyciel któremu powierzono stanowisko
kierownicze realizuje w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar
zajêæ. Dodatek wyp³aca siê w odpowiedniej czêœci je¿eli nauczy-
ciel realizuje w warunkach tylko czêœæ obowi¹zuj¹cego wymiaru
lub jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.

5. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

Rozdzia³ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz go-

dziny doraŸnych zastêpstw

§ 13.1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymia-
row¹ oraz doraŸnego zastêpstwa nauczyciela ustala siê dziel¹c
przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego

(³¹cznie z dodatkiem za trudne warunki pracy) przez miesiêczn¹
liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych.

2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru za-
jêæ nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje siê mno¿¹c
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gle-
niem do pe³nej godziny w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5
godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹
godzinê.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone w planie organizacyjnym nie przys³uguj¹ za dni usprawie-
dliwionej nieobecnoœci w pracy. Godziny ponadwymiarowe przy-
padaj¹ce w dniach,  w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizo-
waæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, traktuje siê jako
godziny faktycznie zrealizowane.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwione
nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub
koñcz¹ w œrodku tygodnia za podstawê ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy
wymiar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podsta-
wie art. 42 ust. 7 tej¿e ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4 gdy dla nauczycieli ustalono 4 dniowy tydzieñ pracy) za
ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ
ustawowo wolny od pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje
wynagrodzenie w takim tygodniu nie mo¿e byæ jednak wiêksze
ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca
siê z do³u.

Rozdzia³ VII
Dodatek mieszkaniowy

§ 14.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany da-
lej "dodatkiem" przys³uguje nauczycielowi posiadaj¹cemu kwa-
lifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego
w wymiarze co najmniej po³owy obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ
w szkole lub placówce po³o¿onej na terenach wiejskich lub miast
do 5.000 mieszkañców.

2. Wysokoœæ dodatku uzale¿niona jest od stanu rodzin-
nego nauczyciela.

3. Przyznanie dodatku, o którym mowa w ust. 1, nastêpuje
na pisemny wniosek nauczyciela.

4. Wniosek i odpisy dokumentów potwierdzaj¹cych stan
rodzinny nauczyciel przedk³ada swojemu pracodawcy.

§ 15.1. Dodatek przys³uguje nauczycielowi, wymienione-
mu w § 14 ust. 1, w wysokoœci 30,00 z³ miesiêcznie. Kwotê
dodatku powiêksza siê o 10% na ka¿dego cz³onka rodziny po-
zostaj¹cego we wspólnym gospodarstwie i na utrzymaniu na-
uczyciela.

2. Dodatek przys³uguje pocz¹wszy od pierwszego dnia
miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w któ-
rym nauczyciel z³o¿y³ pisemny wniosek o jego wyp³atê i przed-
stawi³ dokumenty potwierdzaj¹ce prawo od pobierania dodat-
ku na cz³onków rodziny.

3. Dokumentami potwierdzaj¹cymi prawo do dodatku s¹:
wpis do dowodu osobistego, odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa,
aktu urodzenia, zaœwiadczenie z biura ewidencji ludnoœci.

§ 16.1. Prawo do dodatku wygasa z koñcem miesi¹ca
kalendarzowego, w którym nast¹pi³o wygaœniêcie lub rozwi¹-
zanie stosunku pracy z nauczycielem.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36 - 2932 -            Poz. 1156

2. Prawo do dodatku na cz³onka rodziny wygasa z koñcem
miesi¹ca kalendarzowego, w którym nast¹pi³o usamodzielnie-
nie siê dziecka lub ustanie zwi¹zku ma³¿eñskiego.

§ 17.1. Wyp³acanie dodatku, o którym mowa w § 14, ulega
zawieszeniu na okres urlopu bezp³atnego d³u¿szego ni¿ jeden
miesi¹c kalendarzowy.

2. Wznowienie wyp³acania dodatku nastêpuje po z³o¿eniu
przez nauczyciela pisemnego wniosku, o którym mowa w § 15
ust. 2.

§ 18. Nauczyciel, któremu dodatek jest wyp³acany, obowi¹-
zany jest zawiadomiæ niezw³ocznie pracodawcê o okolicznoœciach
powoduj¹cych utratê prawa do dodatku lub zawieszenia jego
wyp³acania.

§ 19. W razie zbiegu prawa do dodatku mieszkaniowego
wspó³ma³¿onków zatrudnionych w tej samej miejscowoœci przy-
s³uguje jeden dodatek.

Rozdzia³ VIII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 20. 1. W bud¿ecie Powiatu tworzy siê specjalny fundusz
nagród  w wysokoœci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ
osobowych z przeznaczeniem na wyp³aty nagród organu prowa-
dz¹cego placówki opiekuñczo - wychowawcze i dyrektorów pla-
cówek opiekuñczo - wychowawczych dla nauczycieli za ich osi¹-
gniêcia opiekuñczo - wychowawcze i dydaktyczne.

2. Fundusz wymieniony w ust. 1 przeznacza siê wed³ug
podzia³u:

1) 0,7% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody dy-
rektora,

2) 0,3% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody or-
ganu prowadz¹cego.

§ 21.1. Nauczycielowi lub dyrektorowi, który przepracowa³
w placówce co najmniej jeden rok mo¿e byæ przyznana nagroda
dyrektora lub nagroda organu prowadz¹cego lub obie te nagrody
³¹cznie.

2. Dyrektorowi, który przepracowa³ w placówce co najmniej
jeden rok mo¿e byæ przyznana nagroda organu prowadz¹cego.

§ 22.1. Nagrody, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 przyzna-
je Zarz¹d Powiatu:

1) dla dyrektora na wniosek Starosty, zespo³u wychowaw-
czego, zwi¹zków  zawodowych dzia³aj¹cych na terenie placówki,

2) dla nauczyciela na wniosek dyrektora placówki, zespo³u
wychowawczego i zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych na terenie
placówki.

§ 23. 1. Nagrodê, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, mo¿e
otrzymaæ dyrektor za znacz¹ce osi¹gniêcia w zakresie zarz¹dza-
nia placówk¹, a w szczególnoœci za:

1) dba³oœæ i wysoki poziom pracy placówki, potwierdzony
wynikami osi¹ganymi przez wychowanków,

2) inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji
pedagogicznych,

3) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,
4) znacz¹ce osi¹gniêcia wychowanków w konkursach

i wspó³zawodnictwie sportowym,
5) tworzenie bezpiecznych warunków pracy i nauki dla na-

uczycieli i wychowanków,
6) systematyczne wzbogacanie bazy placówki,
7) wystêpowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla

wyró¿niaj¹cych siê nauczycieli,

8) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami,

9) rzetelne i terminowe sporz¹dzanie dokumentacji,
szczególni z zakresu przekazywania informacji i sporz¹dzania
sprawozdañ statystycznych,

10) racjonalne gospodarowanie przyznanymi œrodkami
finansowymi,

11) pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych wspiera-
j¹cych dzia³alnoœæ placówki.

§ 24.1. Nagrodê, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 2, mo¿e
otrzymaæ nauczyciel za szczególne osi¹gniêcia w pracy opie-
kuñczo - wychowawczej i dydaktycznej, który:

1) osi¹ga dobre wyniki nauczania i wychowania potwier-
dzone osi¹gniêciami  i powodzeniem szkolnym,

2) podejmie dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra-
¿ania nowatorskich metod wychowania i opieki, opracowania
nowatorskich programów i publikacji,

3) osi¹ga dobre wyniki nauczania swoich wychowan-
ków potwierdzone ich udzia³em w ró¿nego rodzaju zawodach
i konkursach,

4) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci na
grupie wychowawczej, w placówce i w œrodowisku,

5) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ przez
organizowanie wycieczek, udzia³ wychowanków w ¿yciu kultu-
ralnym, wystawach, koncertach,

6) systematycznie doskonali w³asny warsztat pracy,
7) zapewnia pomoc i wsparcie usamodzielnianym wy-

chowankom,
8) prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie

i zwalczanie przejawów patologii wœród dzieci i m³odzie¿y.

§ 25.1. Nagrodê, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1, mo¿e
otrzymaæ nauczyciel za szczególne osi¹gniêcia w pracy opie-
kuñczo - wychowawczej i dydaktycznej, który:

1) osi¹ga dobre wyniki wychowania i nauczania potwier-
dzone powodzeniem szkolnym,

2) podejmie dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra-
¿ania nowatorskich metod opieki i wychowania,

3) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci na
grupie wychowawczej, w placówce i w œrodowisku,

4) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ dla swo-
ich wychowanków,

5) systematycznie doskonali w³asny warsztat pracy,
6) prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie

i zwalczanie przejawów patologii wœród wychowanków,
7) wspó³pracuje ze œrodowiskiem lokalnym i rodzin¹

wychowanka w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla
powrotu wychowanka do œrodowiska rodzinnego,

8) systematycznie doskonali swój warsztat pracy.
2. Dyrektor przyznaje nagrodê po zasiêgniêciu opinii ze-

spo³u wychowawczego i zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych
w placówce.

§ 26. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyzna-
wane s¹ z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach mog¹ byæ przyznane w innym ter-
minie.

§ 27. Wnioski o nagrody, o których mowa w § 20 ust. 2
pkt 1, nale¿y sk³adaæ w terminie do 30 wrzeœnia ka¿dego roku
do dyrektora placówki, wnioski, o których mowa w § 20 ust. 2
pkt 2, nale¿y sk³adaæ w ww. terminie do Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie.
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Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

§ 28. Treœæ niniejszego regulaminu zosta³a uzgodniona
ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli.

§ 29. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 30. Traci moc uchwa³a Nr XXII/137/2000 Rady Powiatu
Brzeskiego z dnia 28 wrzeœnia 2000 r. w sprawie zasad wyna-
gradzania nauczycieli, ustalenia regulaminów okreœlaj¹cych wy-
sokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielem

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysoko-
œci i szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego, z póŸniejszymi zmianami.

§ 31. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

Dzia³aj¹c na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z póŸn. zm),  art. 30 ust. 6 i 6a,  art. 49 ust. 1
pkt 1 i ust 2, art. 54 ust. 3 i 7  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-
Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z póŸn.
zm.), zwanej dalej Karta Nauczyciela oraz przepisami rozporz¹-
dzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycz-
nia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz.181), Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Postanowienia wstêpne

§ 1. Uchwala siê regulamin wynagradzania nauczycieli
okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia,
a tak¿e wysokoœæ i szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³a-
cania dodatku mieszkaniowego.

§ 2.1. Regulamin wprowadza siê w szko³ach i placów-
kach oœwiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Rada
Powiatu Brzeskiego.

2. Regulamin okreœla dla nauczycieli poszczególnych stop-
ni awansu zawodowego:

1) wysokoœæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyzna-
wania dodatków:

a) za wys³ugê lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
2) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za go-

dziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraŸnych zastêpstw,
3) zasady i kryteria wyp³acania nagród dla dyrektorów

i nauczycieli szkó³ i placówek oœwiatowych.
3. Regulamin okreœla tak¿e wysokoœæ dodatku mieszka-

niowego oraz zasady jego przyznawania i wyp³acania.
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Uchwa³a Nr XXVIII/268/2005
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia  24 lutego 2005 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki
 przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych

sk³adników wynagrodzenia a tak¿e wysokoœæ i szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego na rok 2005

Rozdzia³ II
Dodatek  za wys³ugê lat

§ 3.1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoœci okreœlonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

2. Zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów
uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat dokonuje siê zgod-
nie z art. 33 ust. 3 Karty Nauczyciela.

3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹ce-

go po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku
lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o
w ci¹gu miesi¹ca;

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

4. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzy-
muje  wynagrodzenie, chyba ¿e przepisy szczególne stanowi¹
inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci
w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby, b¹dŸ
koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wy-
nagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

5. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³  III
Dodatek motywacyjny

§ 4.1. Tworzy siê  pulê œrodków finansowych na wyp³ace-
nie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w wysokoœci 3%
œrodków planowanych na wynagrodzenia zasadnicze nauczy-
cieli na dany rok bud¿etowy.

2. Tworzy siê pulê œrodków finansowych na wyp³acenie
dodatku motywacyjnego dla dyrektorów w wysokoœci  30% œrod-
ków planowanych na wynagrodzenia zasadnicze dyrektorów  na
dany rok bud¿etowy.

§ 5.1. Nauczyciel mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny
w wysokoœci 20% wynagrodzenia zasadniczego.
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2. O wysokoœci dodatku motywacyjnego nauczyciela de-
cyduje uzyskiwanie osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuñczych, a w szczególnoœci:

1) osi¹ganie w pracy dydaktyczno- wychowawczej pe³nej
realizacji programu nauczania, a tak¿e uzyskiwanie przez uczniów,
z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczy-
ciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno - wychowawczych  potwier-
dzonych  wynikami albo sukcesami w konkursach, olimpiadach
i zawodach sportowych,

2) stosowanie ró¿norodnych metod nauczania oraz po-
równywanie efektywnoœci stosowanych metod,

3) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespo³u
przedmiotowego lub z w³asnej inicjatywy,

4) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,

5) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrze-
buj¹cych szczególnej opieki,

6) prowadzenie dzia³alnoœci maj¹cych na celu zapobie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej,

7) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statuto-
wych szko³y.

§ 6.1. Dyrektor mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny w wy-
sokoœci do 40% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego przyznanego nauczy-
cielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów szkó³ i pla-
cówek oœwiatowych  uzale¿niona jest od efektów pracy dyrekto-
ra i jakoœci pracy szko³y, placówki.

3. Dodatek motywacyjny w wysokoœci do 40% wynagro-
dzenia zasadniczego mog¹ otrzymaæ dyrektorzy, którzy:

1) stwarzaj¹ kadrze pedagogicznej mo¿liwoœci podnosze-
nia kwalifikacji i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodo-
wego,

2) systematycznie doskonal¹ swoje umiejêtnoœci kierow-
nicze i pedagogiczne,

3) prowadz¹ efektywn¹ politykê w zakresie organizacji, fi-
nansów i promocji.

4) prowadz¹ dzia³alnoœæ innowacyjn¹,
5) wdra¿aj¹ nowatorskie metody nauczania i wychowa-

nia,
6) stwarzaj¹ uczniom mo¿liwoœci do udzia³u w konkur-

sach, olimpiadach i we wspó³zawodnictwie sportowym,
7) dbaj¹ o wysoki poziom organizowanych uroczystoœci,

imprez sportowych w szkole i w œrodowisku,
8) organizuj¹ pomoc uczniom (wychowankom) bêd¹cym

w trudnej sytuacji materialnej,
9) prowadz¹ dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie

i zwalczanie przejawów patologii wœród dzieci i m³odzie¿y,
10) wspó³pracuj¹ z instytucjami wspomagaj¹cymi dzia-

³alnoœæ statutow¹ szko³y, placówki.
4. Podstaw¹ przyznania dodatku motywacyjnego dyrekto-

rom s¹ wyniki pracy osi¹gane w okresie poprzedzaj¹cym jego
przyznanie.

5. Nauczyciel rozpoczynaj¹cy pe³nienie funkcji dyrektora
szko³y, placówki  mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny po prze-
pracowaniu 6 miesiêcy.

§ 7.1. Dodatki, o których mowa w § 5 i 6 przyznaje siê na
czas okreœlony, na okres 6 miesiêcy.

2. W uzasadnionych przypadkach dodatek motywacyjny
dla dyrektora szko³y, placówki  mo¿e byæ przyznany na okres
krótszy ni¿ 6 miesiêcy.

3. Dodatek motywacyjny nauczycielom  przyznaje dyrektor,
a dyrektorom - Zarz¹d Powiatu.

4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ IV
Dodatek funkcyjny

§ 8. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y, placów-
ki albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szko³y, placówki,

2) wychowawstwo klasy,
3) sprawowanie funkcji:
a) doradcy metodycznego,
b) opiekuna sta¿u.

§ 9.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w szkole, placówce przys³uguje dodatek funkcyjny
w wysokoœci okreœlonej w tabeli:

Lp. stanowisko 
Kwota dodatku 
miesięcznie w zł 

1 dyrektor szkoły kaŜdego typu liczącej: 
a) do 8 oddziałów, 
b) od 9 do 16 oddziałów, 
c) 17 i więcej oddziałów 

 
od 200 do 500  
od 250 do 570 
od 350 do 800 

2 wicedyrektor szkoły kaŜdego typu od 200 do 500 
3 kierownik warsztatu szkolnego od 300 do 500 
4 zastępca kierownika warsztatów szkolnych od 160 do 400 
5 kierownik internatu od 160 do 400 
6 kierownik świetlicy od   80 do 250 
7 dyrektor poradni psychologiczno- pedagogicznej od 160 do 400 

 

2. Przy ustalaniu wysokoœci dodatku funkcyjnego dla dy-
rektorów zespo³ów szkó³, zespo³ów placówek bierze siê pod
uwagê ³¹czn¹ iloœæ oddzia³ów (grup).

3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego w granicach stawek
okreœlonych w ust. 1, ustala Zarz¹d Powiatu uwzglêdniaj¹c wiel-
koœæ szko³y, jej warunki organizacyjne, z³o¿onoœæ zadañ wynika-
j¹cych z pe³nienia funkcji kierowniczej, liczbê stanowisk kierow-
niczych w szkole i wyniki pracy szko³y.

4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwsze-
go dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹-
pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierze-
nie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierowni-
cze na czas okreœlony, traci prawo do dodatku funkcyjnego
z up³ywem tego okresu, a w razie wczeœniejszego odwo³ania
- z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie. Je¿eli od-
wo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie urlopu dla pora-
towania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje wynagro-
dzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpu-
j¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia
obowi¹zków z innych powodów. Je¿eli zaprzestanie pe³nienia obo-
wi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

7. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y, placówki przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa za
nieobecnego dyrektora.

§ 10. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
wychowawcy klasy przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci
od 30 do 40 z³ miesiêcznie. Wysokoœæ dodatku ustala Zarz¹d
Powiatu.

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo wyp³aca siê z góry.
Dodatek wyp³aca siê za okresy wykonywania zajêæ oraz inne
okresy, o ile wynika to z odrêbnych przepisów.
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3. W razie zaprzestania pe³nienia funkcji wychowawcy kla-
sy w ci¹gu miesi¹ca lub jej podjêcia w takim czasie, nauczyciel
otrzymuje dodatek z tego tytu³u proporcjonalnie do przepraco-
wanego okresu. W takim wypadku wysokoœæ dodatku ustala
siê dziel¹c kwotê dodatku przez 30 i mno¿¹c przez liczbê prze-
pracowanych dni.

4. W przypadku wychowawcy klasy koñcz¹cej szko³ê do-
datek wyp³acany jest do dnia rozdania œwiadectw.

§ 11.1. Nauczycielowi pe³ni¹cemu funkcjê doradcy me-
todycznego przys³uguje dodatek w wysokoœci od 5 do 15% wy-
nagrodzenia zasadniczego. Wysokoœæ dodatku ustala Zarz¹d
Powiatu.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wyp³aca siê na zasa-
dach okreœlonych dla dodatków funkcyjnych, zgodnie z uregulo-
waniami zawartymi w § 9 ust. 4- 6.

§ 12.1. Nauczycielowi pe³ni¹cemu funkcjê opiekuna sta-
¿u przys³uguje dodatek w wysokoœci  od 25 z³ do 50 z³ miesiêcz-
nie wyp³acany po przepracowanym miesi¹cu i wed³ug zasad
okreœlonych w § 10 ust. 2 i 3.  Wysokoœæ dodatku ustala Zarz¹d
Powiatu.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje nauczy-
cielowi - opiekunowi w okresie odbywania sta¿u przez nauczy-
ciela sta¿ystê i kontraktowego nie d³u¿ej ni¿ do dnia oceny do-
robku zawodowego nauczyciela pozostaj¹cego pod opiek¹.

3. Nauczyciel mo¿e byæ opiekunem sta¿u wiêcej ni¿ jed-
nego nauczyciela. W takim przypadku przys³uguje mu dodatek
w wysokoœci okreœlonej w ust. 1 za ka¿dego nauczyciela.

4. Dyrektor szko³y (placówki) wstrzymuje wyp³acanie do-
datku w przypadku stwierdzenia niewype³niania zadañ wynika-
j¹cych z funkcji opiekuna sta¿u.

Rozdzia³  V
Dodatki za warunki pracy

§13. 1. Nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w trudnych
warunkach przys³uguje dodatek w nastêpuj¹cej wysokoœci:

1) do 5% wynagrodzenia zasadniczego  otrzymuj¹ nauczy-
ciele  praktycznej nauki zawodu w szko³ach rolniczych , szko³ach
specjalnych oraz prowadz¹cy zajêcia grupowe i indywidualne
wynikaj¹ce z realizacji zadañ diagnostycznych, terapeutycznych,
doradczych i profilaktycznych z m³odzie¿¹ i dzieæmi niepe³no-
sprawnymi, upoœledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim,
z zaburzeniami zachowania, zagro¿onymi niedostosowaniem
spo³ecznym, uzale¿nieniem oraz z ich rodzicami lub opiekuna-
mi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych,

2) do 15 % wynagrodzenia zasadniczego otrzymuj¹ na-
uczyciele prowadz¹cy zajêcia rewalidacyjno - wychowawcze
z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoœledzon¹ umys³owo w stopniu g³êbo-
kim oraz nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w szko³ach specjal-
nych,  a tak¿e prowadz¹cy nauczanie indywidualne dzieci za-
kwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego,

3) do 25% wynagrodzenia zasadniczego otrzymuj¹ na-
uczyciele prowadz¹cy zajêcia wychowawcze w specjalnych
oœrodkach szkolno-wychowawczych, w tym w internatach,

4) do 20% wynagrodzenia zasadniczego  otrzymuj¹ na-
uczyciele prowadz¹cy zajêcia w klasach ³¹czonych w szko³ach
podstawowych specjalnych,

2. WskaŸnik % dodatków, o których mowa w ust. 1, okre-
œla Zarz¹d Powiatu.

3. Dodatek za trudne warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

§ 14.1. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest
zwi¹zany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przys³u-
guje wynagrodzenie liczone jak za urlop wypoczynkowy.

2. Dodatek za trudne warunki pracy okreœlony w § 13 wy-
p³aca siê w ca³oœci, je¿eli nauczyciel realizuje w takich warun-
kach ca³y obowi¹zkowy wymiar zajêæ oraz w przypadku, gdy na-
uczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizu-
je w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ.

3. Dodatek wyp³aca siê  w odpowiedniej czêœci je¿eli na-
uczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko czêœæ obowi¹zuj¹-
cego wymiaru lub jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.

§ 15.1. Z tytu³u pracy w warunkach uci¹¿liwych nauczy-
cielowi przys³uguje dodatek w wysokoœci 10% wynagrodzenia
zasadniczego.

2. Dodatek przyznaje siê wed³ug zasad okreœlonych
w § 14 ust. 1 i 2 z zastrze¿eniem, ¿e nauczyciel w danym miesi¹-
cu przepracowa³ co najmniej 40 godzin w takich warunkach.

3. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

§ 16. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki
pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje jeden dodatek, ko-
rzystniejszy dla nauczyciela.

Rozdzia³ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraŸnych zastêpstw

§17.1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
oraz doraŸnego zastêpstwa  nauczyciela ustala siê dziel¹c przy-
znan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego
(³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy ) przez miesiêczn¹ liczbê
godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin ustalo-
nego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuñczych.

2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru za-
jêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje siê mno¿¹c
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gle-
niem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5
godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹
godzinê.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych
przepisami w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub
koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwio-
nej nieobecnoœci w pracy.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹-
cych po stronie pracodawcy, w szczególnoœci w zwi¹zku z:

1) powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹

nie d³u¿ej ni¿  tydzieñ
traktuje siê jako godziny  zrealizowane.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-

rowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci nauczyciela w pracy lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniach,  w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub
koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wy-
miar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub usta-
lony przez Radê Powiatu na podstawie art. 42 ust. 7 tej ustawy,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczycieli
ustalono 4 - dniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedli-
wionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza
ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraŸ-
nych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
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Rozdzia³ VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 18.1. W bud¿ecie Powiatu tworzy siê specjalny fundusz
nagród w wysokoœci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ
osobowych z przeznaczeniem na wyp³aty nagród organu prowa-
dz¹cego szko³y, placówki i dyrektorów szkó³, placówek dla na-
uczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze.

2. Fundusz wymieniony w ust. 1 przeznacza siê wed³ug
podzia³u:

1)  0,3% na nagrody  organu prowadz¹cego szko³y, pla-
cówki,

2)  0,7% na nagrody dyrektora.

§ 19.1. Nauczycielowi, który przepracowa³ w szkole, pla-
cówce co najmniej 1 rok mo¿e byæ przyznana nagroda dyrektora,
nagroda organu prowadz¹cego lub obie nagrody ³¹cznie.

2. Dyrektorowi szko³y, placówki mo¿e byæ przyznana nagro-
da po przepracowaniu co najmniej 1 roku.

§ 20. Nagrody, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 1, przyznaje
Zarz¹d Powiatu:

1)  dla dyrektora na wniosek Starosty, rady szko³y, rady pe-
dagogicznej, zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych na terenie szko-
³y, placówki,

2)  dla nauczyciela na wniosek dyrektora szko³y, placówki,
rady szko³y, rady pedagogicznej i zwi¹zków zawodowych dzia³a-
j¹cych na terenie szko³y, placówki.

§ 21.1. Nagrodê, o której mowa w § 20 pkt 1, mo¿e otrzy-
maæ dyrektor za znacz¹ce  osi¹gniêcia w zakresie zarz¹dzania
szko³¹ lub placówk¹ oœwiatow¹ , a w szczególnoœci za:

1) dba³oœæ i wysoki poziom pracy szko³y, placówki, potwier-
dzony wynikami osi¹ganymi przez uczniów,

2) inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji
pedagogicznych,

3) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,
4) znacz¹ce osi¹gniêcia uczniów w konkursach, olimpia-

dach i wspó³zawodnictwie sportowym,
5) tworzenie bezpiecznych warunków nauki i pracy dla

uczniów  i nauczycieli,
6) systematyczne wzbogacanie bazy dydaktycznej,
7) wystêpowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla

wyró¿niaj¹cych siê nauczycieli,
8) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z obowi¹zuj¹cy-

mi przepisami,
9) rzetelne i terminowe sporz¹dzanie dokumentacji,

w szczególnoœci z zakresu przekazywania informacji i sporz¹-
dzania sprawozdañ statystycznych,

10) racjonalne gospodarowanie przyznanymi œrodkami fi-
nansowymi,

11) pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych wspieraj¹-
cych dzia³alnoœæ szko³y, placówki.

§ 22. 1. Nagrodê, o której mowa w § 20 pkt 2, mo¿e otrzy-
maæ  nauczyciel  za szczególne osi¹gniêcia w pracy dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuñczej, który:

1) osi¹ga dobre wyniki nauczania potwierdzone w spraw-
dzianach i egzaminach uczniów,

2) podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿a-
nia  nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywa-
nia autorskich programów i publikacji,

3) osi¹ga dobre wyniki nauczania  potwierdzone udzia³em
uczniów w olimpiadach przedmiotowych i we wspó³zawodnic-
twie sportowym na szczeblu wojewódzkim,

4) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci szkolne
i œrodowiskowe,

5) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w kla-
sie, szkole, przez organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotka-
niach z ciekawymi ludŸmi,

6) systematycznie doskonali w³asny warsztat pracy,
7) zapewnia pomoc i opiekê uczniom bêd¹cym w trudnej

sytuacji materialnej, pochodz¹cym z rodzin ubogich i patolo-
gicznych,

8) prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii  wœród dzieci i m³odzie¿y,

9) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y i skutecznie
z nimi wspó³pracuje.

§ 23. 1. Nagrodê, o której mowa w § 18 ust. 2 pkt 2, mo¿e
otrzymaæ nauczyciel za osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej, opie-
kuñczej i wychowawczej, a w szczególnoœci za:

1) osi¹ganie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzo-
nych w sprawdzianach i egzaminach uczniów,

2) podejmowanie dzia³alnoœci innowacyjnej w zakresie
wdra¿ania nowatorskich metod nauczania,

3) skuteczne przygotowywanie uczniów do udzia³u w olim-
piadach i konkursach,

4) osi¹ganie znacz¹cych wyników we wspó³zawodnic-
twie sportowym,

5) przygotowywanie i organizowanie uroczystoœci szkol-
nych,

6) prowadzenie dzia³alnoœci wychowawczej w klasie po-
przez organizowanie wycieczek i udzia³u uczniów w imprezach
kulturalnych,

7) aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym,
8) skuteczne prowadzenie dzia³alnoœci maj¹cej na celu

zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wœród uczniów,
9) otaczanie opiek¹ uczniów bêd¹cych w trudnej sytuacji

materialnej,
10) skuteczn¹ wspó³pracê z rodzicami w zakresie orga-

nizacji ¿ycia w klasie.
2. Dyrektor przyznaje nagrodê po zasiêgniêciu opinii rady

pedagogicznej i zwi¹zków zawodowych.
3. Z wnioskiem o nagrodê dyrektora dla nauczyciela mo¿e

wyst¹piæ dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców  i zwi¹zki
zawodowe dzia³aj¹ce na terenie szko³y, placówki.

§ 24. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyzna-
wane s¹ z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach mog¹ byæ przyznane w innym  ter-
minie.

§ 25. 1. Wnioski o nagrody,  o których mowa w  § 20,
nale¿y sk³adaæ w terminie do  30 wrzeœnia ka¿dego roku  do
Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i Kultury Fizycznej  Starostwa Powia-
towego w Brzegu.

2. Wnioski o nagrody, o których mowa w § 23 ust. 3,
nale¿y sk³adaæ w terminie do 30 wrzeœnia ka¿dego roku do
dyrektora szko³y, placówki.

Rozdzia³ VIII
Dodatek mieszkaniowy

§ 26.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany da-
lej dodatkiem, przys³uguje nauczycielowi posiadaj¹cemu kwa-
lifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnione-
mu w wymiarze co najmniej po³owy obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ w szkole lub placówce po³o¿onej na terenach wiejskich
lub miast do 5 tys. mieszkañców.

2. Wysokoœæ dodatku uzale¿niona jest od stanu rodzin-
nego nauczyciela.
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3. Przyznanie dodatku nastêpuje na pisemny wniosek na-
uczyciela.

4. Wniosek i odpisy (kserokopie) dokumentów potwier-
dzaj¹cych stan rodzinny nauczyciel przedk³ada swojemu praco-
dawcy.

5. Dokumentami potwierdzaj¹cymi prawo do dodatku s¹:
1) odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa,
2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
3) zaœwiadczenie z biura ewidencji ludnoœci.

§ 27.1. Dodatek przys³uguje nauczycielowi, wymienione-
mu w § 26 ust. 1 w wysokoœci 30 z³ miesiêcznie. Kwotê dodatku
powiêksza siê o 10% na ka¿dego cz³onka rodziny pozostaj¹ce-
go we wspólnym gospodarstwie i na utrzymaniu nauczyciela.

2. Dodatek przys³uguje pocz¹wszy od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o-
¿y³ pisemny wniosek o jego wyp³atê.

§ 28.1. Wyp³acanie dodatku ulega zawieszeniu na okres
urlopu bezp³atnego d³u¿szego ni¿ 1 miesi¹c.

2. Wznowienie wyp³acania dodatku nastêpuje po z³o¿eniu
przez nauczyciela pisemnego wniosku o przyznanie dodatku.

§ 29. Nauczyciel, któremu dodatek jest wyp³acany, obo-
wi¹zany jest zawiadomiæ niezw³ocznie pracodawcê o okoliczno-
œciach powoduj¹cych utratê prawa do dodatku lub zawieszenie
jego wyp³acania.

§ 30. W razie zbiegu prawa do dodatku mieszkaniowego
wspó³ma³¿onków zatrudnionych w tej samej miejscowoœci przy-
s³uguje jeden dodatek.

Rozdzia³  IX
Postanowienia koñcowe

§ 31. Treœæ niniejszego regulaminu zosta³a uzgodniona
ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli.

§ 32. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 33. Traci moc uchwa³a Nr XXII/137/2000 Rady Powiatu
Brzeskiego z dnia 28 wrzeœnia 2000 r. w sprawie zasad wyna-
gradzania nauczycieli, ustalenia regulaminów okreœlaj¹cych wy-
sokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, tak¿e wysokoœci
i szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego, z póŸn. zm.

§ 34. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 r.

 Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80,
poz. 717, z póŸn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z póŸn. zm.),  Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala,
co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne

§ 1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego MG/4 dla czêœci Gminy Dobrodzieñ, zwany dalej
planem.

2. Planem obejmuje siê tereny po³o¿one:
a/ w mieœcie Dobrodzieniu obejmuj¹cy dzia³ki oznaczone

w ewidencji gruntów i budynków  nr 2718/792 i 866/790,
b/ w Bzinicy Starej obejmuj¹cy dzia³ki oznaczone w ewi-

dencji gruntów i budynków nr 256/50 i  330/50,
c/ w Rzêdowicach  obejmuj¹cy dzia³kê  oznaczon¹ w ewi-

dencji gruntów i budynków nr 574/126,
d/ w Makowczycach obejmuj¹cy dzia³ki oznaczone w ewi-

dencji gruntów i budynków  nr 106 i 257/107.

3.  Ustalenia planu s¹ zgodne ze Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Dobrodzieñ  zatwierdzonym uchwa³¹ Nr XXII/21/2002 Rady Miej-
skiej w Dobrodzieniu z dnia 20 wrzeœnia 2002 r.

4. Integraln¹ czêœci¹ miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, o którym mowa w pkt 1 s¹:

a) ustalenia planu stanowi¹ce treœæ  w niniejszej uchwa³y,
b) rysunek planu nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 sporz¹dzony na

mapie w skali 1: 1000 - stanowi¹cy odpowiednio  za³¹cznik nr 1,
nr 2, nr 3 i nr  4 niniejszej uchwa³y,

c) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej  dotycz¹ce sposobu re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej - stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y,

d) rozstrzygniecie Rady Miejskiej dotycz¹ce sposobu roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu  planu w trakcie wy³o-
¿enia do publicznego wgl¹du - stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do
niniejszej uchwa³y.

5. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami regulacyjnymi i funkcjo-
nalnymi planu s¹:

a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczenia terenów o ró¿nym przeznaczeniu

lub o ró¿nych zasadach  zabudowy i zagospodarowania,
c) symbole przeznaczenia terenów,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
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Uchwa³a Nr XXXVII/202/2005
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/4
dla czêœci Gminy Dobrodzieñ
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§ 2. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mówi siê o:
1) terenie -  nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony liniami

rozgraniczaj¹cymi obszar o okreœlonej funkcji, oznaczonej na
rysunku planu odpowiednim symbolem u¿ytkowania,

2) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia dominuj¹cego na danym terenie,

3) dzia³ce mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³-
kê/nieruchomoœæ o podstawowej funkcji mieszkaniowej,

4) zieleni towarzysz¹cej - nale¿y przez to rozumieæ zieleñ
ozdobn¹, rekreacyjn¹, izolacyjn¹ oraz ogrody przydomowe.

5) urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty technicznego wyposa¿enia (naziemne i podziem-
ne) s³u¿¹ce funkcji podstawowej terenu.

6) przepisach szczegó³owych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji
administracyjnych,

7) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
aktualnie obowi¹zuj¹ce w trakcie realizacji planu przepisy ustaw
i przepisy wykonawcze oraz Polskie Normy,

8) przedsiêwziêciu - nale¿y przez to rozumieæ inwestycje
budowlane lub inne ingerencje w œrodowisko, polegaj¹ce na
przekszta³ceniu lub zmianie sposobu u¿ytkowania terenu, w tym
równie¿ na wydobywaniu zasobów naturalnych,

9) przedsiêwziêciu mog¹cym znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia inwe-
stycyjne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na
œrodowisko  i przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu od-
dzia³ywania na œrodowisko mo¿e byæ wymagany, na podstawie
przepisów szczegó³owych okreœlone w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia  9 listopada  2004 r. ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573),

10) szkodliwych uci¹¿liwoœciach dla œrodowiska - na-
le¿y przez to rozumieæ zjawiska fizyczne lub stany o natê¿eniu
utrudniaj¹cych ¿ycie, albo dokuczliwe dla œrodowiska  w stop-
niu powoduj¹cym zagro¿enie dla zdrowia ludzi, uszkodzenie lub
zniszczenie œrodowiska,

11) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ obiekty dzia³alno-
œci us³ugowej, takie jak: us³ugi handlu,   gastronomii, szewskie,
hotelowe, optyczne, krawieckie, lekarskie, us³ugi biurowe oraz
us³ugi polegaj¹ce na wykonywaniu wszelkiego rodzaju œwiad-
czeñ o charakterze naprawczym, remontowym i konserwacyj-
nym,

12) odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ
odpady  powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, w obiek-
tach u¿ytecznoœci publicznej oraz inne odpady niezaliczone do
odpadów niebezpiecznych, które ze wzglêdu na swój charakter
lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodar-
stwach domowych,

13)  odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozu-
mieæ odpady, o których mowa  w ustawie o odpadach,

14) drogach g³ównych, lokalnych i dojazdowych - nale¿y
przez to rozumieæ drogi publiczne realizowane na zasadach okre-
œlonych w przepisach o drogach publicznych.

15) liniach zabudowy obowi¹zuj¹cych - jest to linia wy-
znaczaj¹ca wymagan¹ odleg³oœæ budynków o funkcji podsta-
wowej od drogi mierzon¹ do zasadniczej œciany budynku. Linia
ta jest jednoczeœnie lini¹ zabudowy obowi¹zuj¹c¹ dla budyn-
ków towarzysz¹cych,

16) liniach zabudowy nieprzekraczalnych - jest to linia
wyznaczaj¹ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³oœæ zabudowy od
krawêdzi jezdni drogi mierzon¹ do zasadniczej œciany budynku.

§ 3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny oznaczone na
rysunkach odpowiednimi symbolami, dla których ustala siê na-
stêpuj¹ce przeznaczenie terenów oraz warunki i zasady zago-
spodarowania:

A.  Miasto Dobrodzieñ - za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
1MN/U   - tereny istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i us³ug,
2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U - tereny zabudowy miesz-

kaniowej i us³ug,
6KDd , 7KDd  - drogi klasy dojazdowej,
8R - tereny u¿ytków rolnych.

B.  Bzinica Stara - za³¹cznik nr 2 do uchwa³y
1U/M - teren zabudowy us³ugowo - mieszkaniowe,
2U/P - teren zabudowy us³ugowo - przemys³owej,

C.  Rzêdowice za³¹cznik nr 3 do uchwa³y
1U/KP - teren zabudowy us³ugowej.

D.  Makowczyce za³¹cznik nr 4 do uchwa³y
1MN/U-P - teren zabudowy mieszkaniowej z dzia³alnoœci¹

us³ugowo - produkcyjn¹.

Rozdzia³ 2
Ustalenia szczegó³owe dla terenów wyznaczonych

i oznaczonych symbolami

§ 4. A. Miasto Dobrodzieñ:

1MN /U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i us³ug

1. Przeznaczenie terenów:
Przeznaczenie podstawowe  -Tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie dopuszczalne - us³ugi.
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i gospo-

darcze oraz miejsca postojowe  zwi¹zane z funkcj¹ mieszka-
niow¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura technicz-
na, zieleñ towarzysz¹ca.

2. Zasady  kszta³towania zabudowy i ³adu przestrzennego:
a) dopuszczalne remonty, przebudowa i rozbudowa ist-

niej¹cych budynków  mieszkalnych i gospodarczych,
b) linia zabudowy budynków  - jak okreœlono na rysunku

planu,
c) us³ugi mog¹ byæ realizowane w formie obiektu wolno-

stoj¹cego, wbudowanego lub  przybudowanego do istniej¹cych
budynków.

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaŸników kszta³-
towania zabudowy oraz  zagospodarowania terenu:

a) wysokoœci budynków: mieszkalnych -  dwie  kondygna-
cje nadziemne z poddaszem u¿ytkowym, wysokoœæ budynku
us³ugowego - jedna kondygnacja, bez podpiwniczenia, z da-
chem jedno lub dwuspadowym,

b) dachy - dwuspadowe - o symetrycznym uk³adzie po³aci
dachowych, pokryte dachówk¹ lub materia³ami fakturze dachów-
ko - podobnej,

c) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, do-
jazdy i dojœcia nie mog¹ ³¹cznie przekraczaæ 80 % powierzchni
dzia³ki, pozosta³¹ czêœæ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

d) w przypadku realizacji us³ug na dzia³ce  nale¿y zapew-
niæ minimum 2  miejsca postojowe w obrêbie dzia³ki.

4. Ustalenia dotycz¹ce zasady ochrony œrodowiska:
a) zabrania siê lokalizowania na terenie  przedsiêwziêæ

zaliczonych do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowi-
sko, wymagaj¹cych  sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na
œrodowisko lub przedsiêwziêæ, które mog¹ wymagaæ sporz¹-
dzenia raportu,
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b) odpady komunalne - nale¿y gromadziæ w kontenerze
usytuowanym na dzia³ce i wywoziæ na komunalne sk³adowisko
odpadów. W przypadku wytwarzania odpadów innych zasady
postêpowania z nimi musz¹ byæ zgodne z przepisami ustawy
o odpadach,

c) odprowadzanie œcieków bytowych - do sieci miejskiej
kanalizacji sanitarnej,

d) do celów grzewczych nale¿y zastosowaæ paliwa o ni-
skiej emisji zanieczyszczeñ.

5. Stawka procentowa do okreœlenia op³aty z tytu³u wzro-
stu wartoœci nieruchomoœci - 5 %

2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U - tereny zabudowy miesz-
kaniowej i us³ug

1. Przeznaczenie terenów:
Przeznaczenie podstawowe  - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.
Przeznaczenie dopuszczalne - us³ugi.
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i gospo-

darcze oraz miejsca postojowe  zwi¹zane z funkcj¹ mieszka-
niow¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura  technicz-
na, zieleñ towarzysz¹ca.

Dopuszczalne ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej.

2. Zasady kszta³towania zabudowy i ³adu przestrzennego:
a) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane - jak okreœlono na

rysunku planu,
b) na wydzielonych dzia³kach dopuszczalna jest budowa

budynków mieszkalnych jednorodzinnych samodzielnych lub
z us³ugami,

c) dopuszczalne funkcje towarzysz¹ce - us³ugi mog¹ byæ
realizowane jako obiekty wbudowane lub jako obiekty samo-
dzielne na dzia³kach,

d) budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane jako budyn-
ki wolno stoj¹ce, z podpiwniczeniem,

e) na terenie oznaczonym symbolem 2MN/U i 3MN/U bu-
dynki mieszkalne nale¿y realizowaæ jako budynki jednokondy-
gnacyjne z poddaszem dla celów u¿ytkowych,

f) na terenie oznaczonym symbolem 4MN/U, 5MN/U bu-
dynki mieszkalne nale¿y realizowaæ jako budynki dwukondygna-
cyjne z poddaszem dla celów u¿ytkowych,

g) dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe o syme-
trycznym uk³adzie po³aci dachowych, o k¹cie nachylenia 45 - 50o,
pokryte dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnymi w ko-
lorze ceglastym. Przy realizacji ganków, zadaszeñ dopuszcza
siê dachy p³askie,

h) uk³ad kalenicy  - jak okreœlono na rysunku planu,
i) linia zabudowy - nale¿y zachowaæ liniê zabudowy mie-

rzon¹ od krawêdzi jezdni ulic klasy dojazdowej -  jak okreœlono
na rysunku planu,

j) budynki us³ugowe - nale¿y realizowaæ jako budynki jed-
nokondygnacyjne z mo¿liwoœci¹ wykorzystania poddasza na cele
u¿ytkowe, bez podpiwniczenia,

k) dach - dwuspadowy (dopuszczalny jednospadowy) na-
wi¹zuj¹cy do formy dachu budynku mieszkalnego, pokryty da-
chówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym (dopuszczalna
blacha falista),  w kolorze dachu budynku mieszkalnego,

l) budynki gospodarcze i gara¿owe - nale¿y realizowaæ
jako obiekty jednokondygnacyjne z dachem jednospadowym
pokryte dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnymi  ( do-
puszczalna blacha falista ),  w kolorze dachu budynku mieszkal-
nego,

m) budynki gospodarcze i gara¿e nale¿y sytuowaæ przy
granicy dzia³ki jako przylegaj¹ce do takich samych budynków na
dzia³ce s¹siedniej.

3. Ustalenia w zakresie parametrów wskaŸników kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i dojœcia nie mog¹ ³¹cznie przekraczaæ 60 % powierzch-
ni dzia³ki, pozosta³¹ czêœæ dzia³ki  nale¿y u¿ytkowaæ jako biolo-
gicznie czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

b) w przypadku lokalizowania us³ug nale¿y na terenie po-
sesji zapewniæ miejsca parkingowe w iloœci nie mniejszej ni¿
2 miejsca postojowe lub 1 miejsce na 10 m2  powierzchni u¿yt-
kowej  us³ugi.

4. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony œrodowiska:
a) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-

tów zaliczonych do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na œrodowisko, które zawsze wymagaj¹ sporz¹dzenia ra-
portu oddzia³ywania na œrodowisko oraz co do których obowi¹-
zek sporz¹dzania raportu mo¿e byæ wymagany,

b) do celów grzewczych nale¿y zastosowaæ Ÿród³a o ni-
skiej emisji zanieczyszczeñ,

c) œcieki bytowe -  nale¿y odprowadziæ do sieci miejskiej
kanalizacji sanitarnej,

d) odpady komunalne - nale¿y gromadziæ  w kontenerze
usytuowanym w czêœci gospodarczej   dzia³ki i wywoziæ na ko-
munalne sk³adowisko odpadów. W przypadku wytwarzania od-
padów   innych zasady postêpowania musz¹ byæ zgodne z prze-
pisami ustawy o odpadach.

5. Stawka procentowa do okreœlenia op³aty z tytu³u wzro-
stu wartoœci nieruchomoœci -  5 %.

8 R - tereny u¿ytków rolnych
Przeznaczenie podstawowe - tereny u¿ytków rolnych ( grun-

tów ornych, ³¹k i pastwisk ):
- dopuszcza siê lokalizacjê podstawowej sieci komunal-

nej infrastruktury technicznej z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
- zmiana przeznaczenia mo¿e byæ dokonana w trybie zmia-

ny planu.

Stawka procentowa do okreœlenia op³aty z tytu³u wzrostu
wartoœci nieruchomoœci -  0 %

§ 5. B. Bzinica Stara

1 MN /U - tereny zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej
1. Przeznaczenie terenów:
Przeznaczenie podstawowe  - zabudowa mieszkaniowa

z us³ugami.
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i gospo-

darcze oraz miejsca postojowe  zwi¹zane z funkcj¹ mieszka-
niow¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura technicz-
na, zieleñ towarzysz¹ca.

2. Zasady kszta³towania  zabudowy i ³adu przestrzennego:
a) dopuszczalne remonty, przebudowa i rozbudowa ist-

niej¹cej zabudowy us³ugowo mieszkaniowej i gospodarczej,
b) wysokoœci budynków - dwie kondygnacje nadziemne

z poddaszem u¿ytkowym,
c) linia zabudowy - utrzymaæ istniej¹c¹ liniê zabudowy,
d) us³ugi sytuowaæ w parterze budynków,
e) w przypadku realizacji us³ug nale¿y zapewniæ minimum

4  miejsca postojowe w obrêbie dzia³ki,
f) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, do-

jazdy i dojœcia nie mog¹ ³¹cznie przekraczaæ 80 % powierzchni
dzia³ki, pozosta³¹ czêœæ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody.
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3. Ustalenia dotycz¹ce zasady ochrony œrodowiska:
a) zabrania siê lokalizowania na terenie  przedsiêwziêæ

zaliczonych do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowi-
sko, które zawsze wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywa-
nia na œrodowisko,

b) odpady komunalne - nale¿y gromadziæ w kontenerze
usytuowanym na  dzia³ce i wywoziæ na komunalne sk³adowisko
odpadów.  W przypadku wytwarzania odpadów innych ni¿ komu-
nalne  zasady postêpowania musz¹ byæ zgodne z przepisami
ustawy o odpadach,

c) odprowadzanie œcieków bytowych - w okresie przej-
œciowym dopuszcza siê odprowadzenie œcieków bytowych  do
zbiornika. Zbiornik na œcieki  nale¿y wykonaæ szczelny, aby nie
powodowa³ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu i wód grunto-
wych. Docelowo œcieki  nale¿y odprowadziæ  do sieci miejskiej
kanalizacji sanitarnej,

d) do celów grzewczych - nale¿y zastosowaæ paliwa o ni-
skiej  emisji zanieczyszczeñ.

2 U/P - tereny zabudowy us³ugowo przemys³owej
Przeznaczenie podstawowe  - zabudowa us³ugowo - prze-

mys³owa.
Przeznaczenie dopuszczalne: sk³ady, magazyny, budynki

zaplecza socjalno - biurowego,  obiekty zwi¹zane z gospodark¹
komunaln¹, bazy budowlane, obiekty  obs³ugi komunikacji sa-
mochodowej,  w tym stacje paliw, parkingi, gara¿e,  urz¹dzenia
ochrony œrodowiska.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - infrastruktura techniczna,
zieleñ towarzysz¹ca.

1. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
a) na terenie dopuszczalna realizacja  zabudowy o cha-

rakterze  us³ugowo - przemys³owym,
b) wysokoœæ  budynków: - jedna kondygnacja nadziemna

o wysokoœci  maksymalnej - 11,0 m
c) linia zabudowy  - jak okreœlono na rysunku planu,
d) konstrukcja budynków us³ugowo - produkcyjnych - drew-

niana, murowana lub  stalowa,
e) dach - p³aski lub dwuspadowy o symetrycznym uk³a-

dzie po³aci dachowych o k¹cie nachylenia 45 - 50o pokryty da-
chówk¹, materia³em dachówkopodobnym, dopuszczalna bla-
cha falista,

f) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, do-
jazdy i dojœcia nie mog¹ ³¹cznie przekraczaæ 80 % powierzchni
dzia³ki, pozosta³¹ czêœæ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

g) dopuszczalny podzia³ terenu okreœlonego na rysunku
planu na mniejsze nieruchomoœci zgodnie z przepisami ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami.

2. Ustalenia dotycz¹ce zasady ochrony œrodowiska:
a) zabrania siê lokalizowania na terenie  przedsiêwziêæ

zaliczonych do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowi-
sko, które zawsze wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywa-
nia na œrodowisko,

b) realizacja przedsiêwziêæ zaliczonych do mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenia ra-
portu  oddzia³ywania na œrodowisko mo¿e byæ wymagane wy-
maga przeprowadzenia postêpowania  wynikaj¹cego z przepi-
sów Prawa ochrony œrodowiska,

c) postêpowanie z odpadami:
- komunalnymi - nale¿y gromadziæ  w kontenerze usytu-

owanym na  dzia³ce i wywoziæ na gminne komunalne sk³adowi-
sko odpadów,

- innymi ni¿ komunalne - zgodne z przepisami ustawy
o odpadach,

 d) odprowadzanie œcieków bytowych - w okresie przej-
œciowym dopuszcza siê odprowadzenie œcieków do zbiornika

wybieralnego okresowo. Zbiornik nale¿y wykonaæ szczelny, aby
nie powodowa³ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu i wód grun-
towych. Docelowo œcieki nale¿y odprowadziæ do sieci kanaliza-
cji sanitarnej,

e) do celów grzewczych - nale¿y zastosowaæ paliwa
o niskiej emisji zanieczyszczeñ.

Stawka procentowa  do okreœlenia op³aty z tytu³u wzrostu
wartoœci nieruchomoœci - 15 %.

§ 6. C. Rzêdowice

1 U/KP - tereny zabudowy us³ugowej
Przeznaczenie podstawowe  - zabudowa us³ugowa w za-

kresie urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji.
Przeznaczenie dopuszczalne:  sk³ady, magazyny, obiekty

handlu do 1500 m2 powierzchni sprzeda¿owej, obiekty produk-
cyjne.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - infrastruktura techniczna,
zieleñ towarzysz¹ca.

2.Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
a) na terenie dopuszczalna realizacja zabudowy o charak-

terze us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹ komunikacji samochodo-
wej, (motel, gastronomia, parking, stacja paliw, myjnia samo-
chodowa),

b) wysokoœæ  budynków -  jedna kondygnacja nadziemna
o wysokoœci - do 6,50 m od poziomu terenu do okapu dachu
i max. 9,0 m do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy),

c) linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi KDg - jak okre-
œlono na rysunku planu,

d) konstrukcja budynków us³ugowo - produkcyjnych - drew-
niana, murowana lub  stalowa, dopuszcza siê realizacje obiek-
tów nietradycyjnych pod wzglêdem formy architektonicznej
i materia³ów,

e) dach - p³aski lub dwuspadowy o symetrycznym uk³a-
dzie po³aci dachowych o k¹cie nachylenia 45 - 50o pokryty da-
chówk¹, materia³em dachówkopodobnym, w przypadku reali-
zacji budynków produkcyjnych, magazynów   dopuszczalna bla-
cha falista,

f) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, do-
jazdy i dojœcia nie mog¹ ³¹cznie przekraczaæ 80 % powierzchni
dzia³ki, pozosta³¹ czêœæ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie czynn¹
tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody.

g) wjazd i wyjazd na drogê KDg nale¿y uzgodniæ z zarz¹d-
ca drogi,

h) dla motelu zapewniæ min. 1 miejsce postojowe na
4 miejsca noclegowe; dla gastronomii min. 0,25 m. postojo-
wych na 1 miejsce konsumpcyjne oraz min. 0,1 m. postojowych
na ka¿dy 1 m2 powierzchni sprzeda¿owej handlu,

i) dopuszczalny podzia³ terenu okreœlonego na rysunku
planu na mniejsze nieruchomoœci zgodnie z przepisami ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami.

3. Ustalenia dotycz¹ce zasady ochrony œrodowiska:
a) lokalizowanie na terenie  przedsiêwziêæ zaliczonych do

mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, które zawsze
wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko,
lub zaliczonych do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodo-
wisko, dla których sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œro-
dowisko mo¿e byæ wymagane, wymaga przeprowadzenia po-
stêpowania wynikaj¹cego z przepisów Prawa ochrony œrodowi-
ska,

b) w projekcie obiektów, urz¹dzeñ i instalacji stacji paliw
i myjni samochodowej zapewniæ bezpieczne dla œrodowiska
rozwi¹zania techniczne zabezpieczaj¹ce przed przenikaniem pro-
duktów naftowych do gruntu, wód gruntowych i wg³êbnych oraz
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do cieków wodnych, a tak¿e minimalizuj¹ce emisje par produk-
tów naftowych do powietrza atmosferycznego w procesach na-
pe³niania zbiorników magazynowych stacji paliw oraz wydawa-
nia produktów,

c) dzia³alnoœæ  obiektów i urz¹dzeñ nie mo¿e powodowaæ
przekroczenia dopuszczalnych norm emisji do œrodowiska
w zakresie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, ha³asu,  oraz
stanowiæ zagro¿enia bezpieczeñstwa ludzi i mienia na terenach
s¹siednich,

d) postêpowanie z odpadami:
 - komunalnymi - nale¿y gromadziæ  w kontenerze usytu-

owanym na  dzia³ce i wywoziæ na  gminne komunalne sk³adowi-
sko odpadów,

   - innymi  ni¿ komunalne -  zgodne z przepisami ustawy
o odpadach,

e) odprowadzanie œcieków bytowych - w okresie przej-
œciowym dopuszcza siê odprowadzenie œcieków bytowych
w zbiorniku. Zbiornik nale¿y wykonaæ szczelny, aby nie powodo-
wa³ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu i wód gruntowych.
Docelowo - do sieci kanalizacji sanitarnej,

Odprowadzanie œcieków przemys³owych, w tym zanie-
czyszczonych œcieków opadowych i roztopowych,  z powierzchni
zwi¹zanych z magazynowaniem i dystrybucja paliw oraz parkin-
gów przed ich odprowadzeniem nale¿y uprzednio podczyœciæ
w separatorach,

f) do celów grzewczych  - nale¿y zastosowaæ paliwa o ni-
skiej emisji zanieczyszczeñ.

4. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:
a) w granicach terenu objêtego niniejsz¹ decyzj¹ nie wy-

stêpuj¹ obszary i obiekty objête ochron¹ na podstawie przepi-
sów o ochronie zabytków.

b) jeœli w trakcie robót ziemnych zostan¹ ujawnione przed-
mioty wskazuj¹ce na  posiadanie cech zabytku, osoby prowa-
dz¹ce roboty budowlane i ziemne obowi¹zane s¹ zawiadomiæ
niezw³ocznie w³aœciwego konserwatora zabytków lub Burmistrza,
a tak¿e zabezpieczyæ odkryty przedmiot i wstrzymaæ wszelkie ro-
boty mog¹ce go uszkodziæ lub zniszczyæ.

5. Stawka procentowa do okreœlenia op³aty z tytu³u wzro-
stu wartoœci nieruchomoœci 15 %.

6. Dopuszcza siê  podzia³ terenu okreœlonego na rysunku
planu na mniejsze nieruchomoœci zgodnie z przepisami ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami.

§ 7. D. Makowczyce

1MN/U-P - tereny zabudowy mieszkaniowej z us³ugami
i obiektami produkcyjnymi

1. Przeznaczenie terenów:
Przeznaczenie podstawowe  - zabudowa mieszkaniowa

z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ o charakterze us³ugowo - produk-
cyjnym.

Przeznaczenie dopuszczalne:  sk³ady, magazyny, obiekty
handlu do 1000 m2 powierzchni sprzeda¿owej, obiekty produk-
cyjne.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - infrastruktura techniczna,
zieleñ towarzysz¹ca.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
a) na terenie dopuszczalna realizacja  zabudowy miesz-

kaniowej z obiektami us³ugowo - produkcyjnymi,
b) wysokoœæ budynków mieszkalnych : -  do dwóch kondy-

gnacji nadziemnych z poddaszem  dla celów u¿ytkowych,
c) linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi KDz - jak okre-

œlono na rysunku planu, od granic bocznych zgodnie z warunka-

mi technicznymi, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usy-
tuowanie,

d) dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci, o k¹tach
nachylenia 40 -45o, pokryte dachówk¹ lub materia³em dachów-
kopodobnymi w kolorze odcieni ceglastych,

e) budynki us³ugowe i produkcyjne mog¹ byæ realizowane
jako obiekty wolno stoj¹ce, wbudowane lub przybudowane do
budynku mieszkalnego,

f) dachy dwuspadowe o symetrycznym uk³adzie po³aci
dachowych o k¹cie nachylenia 45 - 50o pokryty dachówk¹, mate-
ria³em dachówkopodobnym, dopuszczalna blacha falista,

g) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i dojœcia nie mog¹ ³¹cznie przekraczaæ 80 % powierzch-
ni dzia³ki, pozosta³¹ czêœæ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna,

h) wjazd i wyjazd na drogê KDz - projekt nale¿y uzgodniæ
z zarz¹dc¹ drogi ,

i) dla  obiektów us³ugowych i produkcyjnych zapewniæ
min. 3 miejsca postojowe w granicach dzia³ki,

j) dopuszcza siê  podzia³ terenu okreœlonego na rysunku
planu na mniejsze nieruchomoœci zgodnie z przepisami ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami.

3. Ustalenia dotycz¹ce zasady ochrony œrodowiska:
a) wyklucza siê lokalizowanie na terenie  przedsiêwziêæ

zaliczonych do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowi-
sko, które zawsze wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywa-
nia na œrodowisko,

b) lokalizowanie przedsiêwziêæ zaliczonych do mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ  na œrodowisko, dla których sporz¹dze-
nia raportu  oddzia³ywania na œrodowisko mo¿e byæ wymagane,
wymaga przeprowadzenia postêpowania zgodnie z  przepisami
Prawa ochrony œrodowiska,

c) w projekcie obiektów produkcyjnych  zapewniæ bezpiecz-
ne dla œrodowiska rozwi¹zania techniczne zabezpieczaj¹ce
wprowadzenie zanieczyszczeñ do gruntu, wód gruntowych
i wg³êbnych oraz do cieków wodnych, a tak¿e minimalizuj¹ce
emisje zanieczyszczeñ do powietrza atmosferycznego,

d) dzia³alnoœæ  obiektów i urz¹dzeñ produkcyjnych nie mo¿e
powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm emisji do œro-
dowiska ha³asu, a tak¿e nie mo¿e stanowiæ zagro¿enia bezpie-
czeñstwa ludzi i mienia na terenach s¹siednich,

e) postêpowanie z odpadami:
- komunalnymi - nale¿y gromadziæ w kontenerze usytu-

owanym na  dzia³ce i wywoziæ na gminne komunalne sk³adowi-
sko odpadów,

- innymi ni¿ komunalne - zgodne z przepisami ustawy
o odpadach,

f) odprowadzanie œcieków bytowych - w okresie przejœcio-
wym dopuszcza siê odprowadzenie œcieków bytowych w zbior-
nikach. Zbiornik nale¿y wykonaæ szczelny, aby nie powodowa³
przenikania zanieczyszczeñ do gruntu i wód gruntowych. Doce-
lowo - do sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie œcieków przemys³owych, w tym zanie-
czyszczonych œcieków opadowych i roztopowych, z powierzchni
zwi¹zanych z magazynowaniem i dystrybucja paliw oraz parkin-
gów przed ich odprowadzeniem nale¿y uprzednio podczyœciæ
w separatorach,

  g) do celów grzewczych  - nale¿y zastosowaæ paliwa
o niskiej emisji zanieczyszczeñ.

4.Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:
a) w granicach terenu objêtego niniejsz¹ decyzj¹ nie wy-

stêpuj¹ obszary i obiekty objête ochron¹ na podstawie przepi-
sów o ochronie zabytków,

b) jeœli w trakcie robót ziemnych zostan¹ ujawnione przed-
mioty wskazuj¹ce na  posiadanie cech zabytku, osoby prowa-
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dz¹ce roboty budowlane i ziemne obowi¹zane s¹ zawiadomiæ nie-
zw³ocznie w³aœciwego konserwatora zabytków lub Burmistrza, a tak-
¿e zabezpieczyæ odkryty przedmiot i wstrzymaæ wszelkie roboty
mog¹ce go uszkodziæ lub zniszczyæ.

5. Tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i dojœcia nie mog¹ ³¹cznie przekraczaæ 80 % powierzch-
ni dzia³ki, pozosta³¹ czêœæ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna.

6. W przypadku lokalizowania us³ug i obiektów produkcyj-
nych nale¿y na terenie posesji zapewniæ miejsca parkingowe
w iloœci nie mniejszej ni¿  4 miejsce postojowe.

7. Stawka procentowa do okreœlenia op³aty z tytu³u wzro-
stu wartoœci nieruchomoœci 15 %.

Rozdzia³ 3
Ustalenia dla wszystkich terenów objêtych planem

§ 8.1. Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci objêtych
planem miejscowym:

Dla terenów objêtych  planem ustala siê:
a)  dopuszcza  siê podzia³ nieruchomoœci objêtych pla-

nem pod warunkiem:
zgodnoœci z przepisami obowi¹zuj¹cej  ustawy o gospo-

darce nieruchomoœciami,
b)  na terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszka-

niow¹ jednorodzinn¹ dopuszcza siê  mo¿liwoœæ podzia³u nieru-
chomoœci i wydzielenia nowej dzia³ki jednorodzinnej pod  wa-
runkiem, ¿e pozwoli na jej prawid³owe zagospodarowanie i za-
chowania minimalnej powierzchni i szerokoœci:

- powierzchnia dzia³ki 600 m2,
- frontu dzia³ki minimum 18,0 m,
c) na terenach przeznaczonych na cele dzia³alnoœci pro-

dukcyjno -  us³ugowej podzia³ nieruchomoœci nale¿y dokony-
waæ w oparciu o koncepcjê zagospodarowania planowanej in-
westycji uwzglêdniaj¹cej m.in. warunki budowlano - technicz-
ne, w tym po¿arowe, szerokoœæ frontu dzia³ki minimum 22,0 m,

d) podzia³ musi byæ zgodny z ustaleniami niniejszego pla-
nu. Zgodnoœæ z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznacze-
nia terenu, jak i mo¿liwoœci zagospodarowania wydzielonych
dzia³ek,

e) podzia³ nieruchomoœci mo¿e byæ dokonany, je¿eli pro-
jektowane do wydzielenia dzia³ki gruntu bêd¹ mia³y bezpoœred-
ni dostêp do drogi publicznej,

f) je¿eli dostêp do drogi publicznej wymaga ustanowienia
s³u¿ebnoœci, podzia³ nieruchomoœci mo¿e byæ dokonany  pod
warunkiem, ¿e zostanie ona uprzednio ustanowiona.

§ 9.2. Zasady rozwoju infrastruktury technicznej

2.1. Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych, us³ugo-
wo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpo¿arowej:

a) z istniej¹cych sieci wodoci¹gowych oraz poprzez rozbu-
dowê sieci rozdzielczej na terenach rozwojowych lub niezwodo-
ci¹gowanych,

b) sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y prowadziæ w liniach rozgrani-
czaj¹cych dróg, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê
prowadzenie sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg w uzgod-
nieniu z w³aœcicielami nieruchomoœci, wymagane formalne
ustalenie zasad dostêpnoœci w sytuacjach awaryjnych lub
w celu modernizacji,

c) odcinki sieci nale¿y wykonaæ o przekrojach zabezpie-
czaj¹cych potrzeby przeciwpo¿arowe oraz wyposa¿yæ w hydranty
przeciwpo¿arowe,

d) budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wy-
maganiami technicznymi okreœlonymi w normach bran¿owych,
budowê i monta¿ nale¿y prowadziæ zgodnie z normami bran¿o-
wymi w sposób zapewniaj¹cy dogodne warunki budowy, bez-
pieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwoœæ dostêpu do sieci w ci¹gu
ca³ego roku.

2.2. Odprowadzanie œcieków komunalnych:
a) w okresie przejœciowym dopuszcza siê odprowadzanie

œcieków do szczelnych zbiorników okresowo wybieralnych,
a nastêpnie ich wywóz do punktu zlewnego na gminn¹ oczysz-
czalniê œcieków, docelowo do systemu zbiorczego kanalizacji
sanitarnej,

b) projektuje siê objêcie terenów systemem kanalizacji
grawitacyjno - t³ocznej z przepompowni¹ œcieków i z odprowa-
dzeniem œcieków do gminnej oczyszczalni œcieków,

c) sieæ kanalizacyjn¹ nale¿y prowadziæ w obrêbie linii roz-
graniczaj¹cych istniej¹cych  i planowanych pasów drogowych
w uzgodnieniu z administratorami dróg,

d) dopuszcza siê prowadzenie odcinków kanalizacji sani-
tarnej poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic w uzgodnieniu z w³a-
œcicielami nieruchomoœci, wymagane jest formalne ustalenie
zasad dostêpnoœci sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej
modernizacji.

2.3. Odprowadzanie wód opadowych:
a) w okresie przejœciowym dopuszcza siê odprowadzenie

œcieków opadowych wy³¹cznie na teren realizacji inwestycji,
docelowo do  kanalizacji deszczowej zbieraj¹cej wody opado-
we z nawierzchni utwardzonych (ulic, placów, terenów zabudo-
wy), przewody prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, od-
prowadzanie wód opadowych za pomoc¹ projektowanych kolek-
torów, do istniej¹cych cieków i rowów (za zgod¹ ich zarz¹dcy),

b) zabrania siê wprowadzania nieoczyszczonych œcieków
do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów,

c) budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wy-
maganiami technicznymi okreœlonymi w normach bran¿owych.

2.4. Elektroenergetyka:
a) adaptuje siê istniej¹ce linie energetyczne napowietrz-

ne i kablowe, z dopuszczeniem mo¿liwoœci ich likwidacji, re-
montu lub przebudowy,

b) przebieg nowych linii energetycznych, lokalizacjê s³u-
pów oraz sposób finansowania nale¿y uzgodniæ pomiêdzy in-
westorem a zarz¹dc¹ sieci energetycznej na etapie tworzenia
projektu technicznego,

c) dopuszcza siê kablowanie istniej¹cych odcinków sieci
napowietrznych,

d) budowê i monta¿ nale¿y prowadziæ zgodnie z normami
bran¿owymi w sposób zapewniaj¹cy dogodne warunki budowy,
bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwoœæ dostêpu do linii w ci¹-
gu ca³ego roku.

2.5. Telekomunikacja:
a) kanalizacjê kablow¹ nale¿y prowadziæ w liniach rozgra-

niczaj¹cych dróg (w pasie chodnika),
b) dopuszcza siê mo¿liwoœæ:
- ustawienia wyniesionych modu³ów centrali telefonicznej

w postaci wolno stoj¹cych szaf sieci dostêpowej,
- realizacji odcinków linii napowietrznych, podwieszanych

na bazie istniej¹cych s³upów lub na bazie nowo posadowio-
nych s³upów kablowych,

c) przebieg linii powinien zapewniæ dogodne warunki bu-
dowy, bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwoœæ dostêpu do linii
i modu³ów w ci¹gu ca³ego roku,

d) budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z nor-
mami bran¿owymi.
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2.6. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹:
a) ze Ÿróde³ indywidualnych, dla zabudowy nowej i istnie-

j¹cej wskazane sukcesywne przechodzenie na stosowanie pa-
liw ekologicznych opartych na Ÿród³ach o niskiej emisji zanie-
czyszczeñ w ramach remontów, przebudowy i modernizacji,

b) dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalizacji zbiornika gazu p³yn-
nego na terenie dzia³ki budowlanej.

2.7. Gospodarka odpadami:
1) komunalnymi:
a) ustala siê prowadzenie gospodarki odpadami komu-

nalnymi na bazie urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia odpa-
dów oraz usuwania i unieszkodliwiania ich przez wyspecjalizo-
wane jednostki gminne lub podmioty gospodarcze w ramach
gminnego systemu gromadzenia i usuwania odpadów na gmin-
ne wysypisko,

2) postêpowanie z odpadami innymi:
a) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

§ 10.3. Zasady zagospodarowania terenów i obiektów pod-
legaj¹cych ochronie:

3.1.  Ochrona dóbr kultury:
Z uwagi na mo¿liwoœæ wystêpowania znalezisk archeolo-

gicznych na terenach objêtych planem nale¿y:
a) w przypadku stwierdzenia w trakcie prac ziemnych ist-

nienia przedmiotów oraz obiektów nieruchomych i nawarstwieñ
o cechach stanowisk archeologicznych zabezpieczyæ przy u¿y-
ciu dostêpnych œrodków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezw³ocznie zawiadomiæ Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, a jeœli nie jest to mo¿liwe, Burmistrza
Dobrodzienia.

b) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
oraz obiekty nieruchome   i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹
ochronie prawnej.

§ 11. 3. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów:

Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa
w § 3, zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siê dotychczaso-
wy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on sprzeczny z ustaleniami planu i docelowo nie uniemo¿liwi
zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego
planu.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych ustaleniami niniej-
szego planu obowi¹zuj¹ aktualne przepisy ustaw szczególnych
i polskich norm.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

§ 14. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

2. Uchwa³a podlega opublikowaniu na stronie interneto-
wej Urzêdu Miasta w Dobrodzieniu.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Joachim Kiwic

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr XXVII/202/2005

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 kwietnia 2005 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
MG/4 dla czêœci Gminy Dobrodzieñ inwestycji w zakresie in-
frastruktury technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. Nr 80
poz.717), art. 7,ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie 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 art.111 ust. 2 pkt 1 ustawy
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391 i Nr 65, poz.594), Rada Miejska
w Dobrodzieniu rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Sposób realizacji zapisanych w planie nwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej , które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy

1.1. Zadania w³asne gminy:
= drogi dojazdowe do projektowanej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej oznaczone na za³¹czniku graficznym pla-
nu nr 1 symbolem KDd

= uzbrojenie w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicz-
nej: wodoci¹g, sieæ kanalizacji sanitarnej, sieæ energetyczn¹
niskiego napiêcia dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej okreœlonej na rysunku planu nr 1

1.2. Zadanie realizowane bêdzie si³ami w³asnymi Gminy,
a Ÿród³em finansowania bêd¹ dochody w³asne Gminy i op³aty
wnoszone do bud¿etu z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci.

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr XXVII/202/2005

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 12 kwietnia 2005 r.

Rozstrzygniecie do uchwa³y Nr XXVII/202/2005 Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 kwietnia 2005 r.  w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego MG/4 dla czêœci Gminy Dobrodzieñ

O rozpatrzeniu uwag do projektu planu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,
poz.717 z póŸn. zm. ), Rada Miejska w Dobrodzieniu , bior¹c pod
uwagê:

- stanowisko Burmistrza Dobrodzienia o niezg³oszeniu
uwag do projektu planu w trakcie jego wy³o¿enia do publiczne-
go wgl¹du, które odby³o siê w dniach od 28 stycznia 2005 r. do
18 lutego 2005 r. oraz w ci¹gu 14 dni po wy³o¿eniu rozstrzyga,
co nastêpuje:

- odstêpuje siê od rozstrzygniêcia.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204  poz. 2086 z póŸn. zm.), na wniosek Burmistrza Dobro-
dzienia oraz po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu w Oleœnie,
Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Pozbawia siê kategorii drogi gminne:
1) drogê Nr 102974 O - B³achów ul. Szkolna d³ugoœæ 1900 mb,
2) drogê Nr 102973 O - B³achów ul. Leœna , d³ugoœæ 2000 mb,
3) drogê Nr 102948 O - Malichów ul. Lipowa, d³ugoœæ

2000 mb,
4) drogê Nr 102909 O - Pludry ul. Wiejska, d³ugoœæ 1300 mb,

1159

Uchwa³a Nr XXVII/203/2005
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany kategorii dróg na obszarze Gminy Dobrodzieñ

5) drogê Nr 102918 O - Pludry ul. Polna, d³ugoœæ 1000 mb,
6) drogê Nr 102902 O - Bzinica Nowa ul. Cmentarna, d³u-

goœæ 770 mb,
7) drogê Nr 102904 O - Bzinica Nowa ul. Polna, d³ugoœæ

450 mb.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³o-
szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Joachim Kiwic

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r.
Nr 71, poz. 733; z 2002 r. Nr 168, poz. 1383, Nr 113, poz. 984;
z 2003 r. Nr 113, poz. 1069; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 281,
poz. 2783 i poz. 2786), w celu zaspokojenia potrzeb mieszka-
niowych wspólnoty samorz¹dowej Gminy Dobrzeñ Wielki, Rada
Gminy Dobrzeñ Wielki uchwala nastêpuj¹ce zasady wynajmo-
wania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Gminy Dobrzeñ Wielki:

Rozdzia³ 1
Postanowienia wstêpne

§ 1. Uchwa³a reguluje zasady wynajmowania lokali miesz-
kalnych, w tym lokali socjalnych wchodz¹cych w sk³ad mieszka-
niowego zasobu Gminy Dobrzeñ Wielki, ustala zasady i kryteria
wyboru osób, obejmuje procedury oddawania w najem oraz
zamiany lokali mieszkalnych.

§ 2. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego za-
sobu Gminy Dobrzeñ Wielki, o którym mowa w art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 3. Lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Gminy Dobrzeñ Wielki, w tym lokale socjalne, s¹ wynajmowane przede
wszystkim osobom spe³niaj¹cym ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
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Uchwa³a Nr XXV/246/2005
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeñ Wielki

1) posiadaj¹cym niskie dochody, o których mowa w § 5
niniejszej uchwa³y,

2) nieposiadaj¹cych zaspokojonych potrzeb mieszkanio-
wych, o których mowa § 7 niniejszej uchwa³y,

3) zamieszkuj¹cym na sta³e na terenie Gminy Dobrzeñ
Wielki przez okres nie krótszy ni¿ 5 lat, poprzedzaj¹cy datê z³o¿e-
nia wniosku o najem.

§ 4. Na lokale socjalne przeznacza siê lokale nadaj¹ce
siê do zamieszkania ze wzglêdu na wyposa¿enie i stan tech-
niczny, o powierzchni nie mniejszej ni¿ okreœlona przepisami
ustawy, o obni¿onym standardzie.

Rozdzia³ 2
Wysokoœæ dochodu gospodarstwa domowego uzasad-

niaj¹ca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego, oraz wysokoœæ dochodu gospodarstwa domo-
wego uzasadniaj¹c¹ zastosowanie obni¿ek czynszu

§ 5. 1. Lokal mo¿e byæ oddany w najem na czas nieozna-
czony osobie, której œredni miesiêczny dochód brutto na jedne-
go cz³onka gospodarstwa domowego, w okresie 6 miesiêcy
poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o najem lub podpisa-
nia umowy najmu, nie przekracza:

1) 200% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie jed-
noosobowym,

2) 150% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie wie-
loosobowym.
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2. Lokal socjalny mo¿e byæ oddany w najem osobie znaj-
duj¹cej siê w trudnej sytuacji maj¹tkowej, której œredni mie-
siêczny dochód brutto na jednego cz³onka gospodarstwa do-
mowego, w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia
wniosku o najem lub podpisania umowy najmu, nie przekracza:

1) 75% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie jed-
noosobowym,

2) 50% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie wie-
loosobowym.

§ 6. Zawarcie umowy najmu lokalu poprzedza siê spraw-
dzeniem wielkoœci dochodów podanych we wniosku, na pod-
stawie przed³o¿onego zaœwiadczenia o dochodach.

§ 7. 1. Za niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe uwa¿a siê:

1) brak tytu³u prawnego do lokalu, przy czym w przypadku
osób pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim tytu³ prawny do lo-
kalu nie mo¿e przys³ugiwaæ ma³¿onkowi,

2) zamieszkiwanie w lokalu, gdzie na jedn¹ osobê przy-
pada mniej ni¿ 5,0 m2 powierzchni mieszkalnej.

2. Nie uznaje siê za niezaspokojone potrzeby mieszka-
niowe, gdy osoby wynajmuj¹ mieszkania w³asnym staraniem
na terenie Gminy Dobrzeñ Wielki tj. zamieszkuj¹ w wynajmowa-
nych na wolnym rynku mieszkaniach bêd¹cych w³asnoœci¹ osób
fizycznych lub prawnych.

Rozdzia³ 3
Warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce wnioskodawcê

do ich poprawy

§ 8. Za warunki mieszkaniowe kwalifikuj¹ce wnioskodaw-
cê do ich poprawy uwa¿a siê zamieszkiwanie w lokalu, w którym
powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na cz³onka gospodarstwa
domowego najemcy jest mniejsza ni¿ 5,0 m2 na osobê.

Rozdzia³ 4
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñ-

stwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony
i lokalu socjalnego

§ 9.1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu na czas nie-
oznaczony przys³uguje osobom:

1) uprawnionym do lokalu zamiennego,

2) które opuœci³y placówkê opiekuñcz¹ w zwi¹zku z uzy-
skaniem pe³noletnoœci, a przed umieszczeniem w placówce
opiekuñczej zamieszkiwa³y i by³y zameldowane na terenie Gmi-
ny Dobrzeñ Wielki, i nie maj¹ mo¿liwoœci zamieszkania w innym
lokalu,

3) utraci³y lokal mieszkalny wskutek klêsk ¿ywio³owych
i innych przypadków losowych i nie posiadaj¹cym tytu³u praw-
nego do innego lokalu,

4) nieposiadaj¹cym samodzielnych lokali mieszkalnych,
a ponadto zamieszkuj¹cym w trudnych warunkach mieszkanio-
wych i niemog¹cych zaspokoiæ swoich potrzeb mieszkaniowych
we w³asnym zakresie, spe³niaj¹cym warunki, o których mowa
w § 3 niniejszej uchwa³y.

2. Pierwszeñstwo do lokalu mieszkalnego nie przys³ugu-
je osobom, które zby³y lokal uzyskany z zasobów Gminy Do-
brzeñ Wielki na podstawie listy osób uprawnionych do wynajmu
lokalu.

3. W przypadku ubiegania siê o najem lokalu mieszkalne-
go przez osobê niepe³nosprawn¹, posiadaj¹c¹ ca³kowit¹ nie-
zdolnoœæ do pracy i egzystencji lub osobê, na której utrzymaniu
znajduje siê ta osoba, Wójt mo¿e odst¹piæ od warunków okre-
œlonych w § 7 ust. 1 pkt 2.

4. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu socjal-
nego na czas oznaczony przys³uguje osobom, którym S¹d
w wyroku nakazuj¹cym opró¿nienie lokalu przyzna³ uprawnienie
do lokalu socjalnego.

5. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na czas
oznaczony na okres co najmniej 1 roku, lecz nie d³u¿ej ni¿ 5 lat.

Rozdzia³ 5
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych

w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zamiany pomiê-
dzy najemcami lokali nale¿¹cych do tego zasobu a osobami
zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach

§ 10.1. Zamiana lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkanio-
wego zasobu Gminy Dobrzeñ Wielki wymaga zgodnej woli na-
jemców oraz pisemnej zgody wynajmuj¹cego.

2. Dokonywanie zamiany lokali nale¿¹cych do mieszka-
niowego zasobu Gminy Dobrzeñ Wielki, a osobami zajmuj¹cy-
mi lokale w innych zasobach (lokale nale¿¹ce do osób fizycz-
nych i prawnych) wymaga zgody obu wynajmuj¹cych lub wynaj-
muj¹cego i w³aœciciela lokalu zajmowanego w innym zasobie.

3. Nie zezwala siê na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku
na osobê bêdzie przypadaæ mniej ni¿ 5 m2 powierzchni ³¹cznej
pokoi lub zamiana mog³a zagroziæ interesowi Gminy.

4. Warunkiem zamiany jest niezaleganie osób ubiegaj¹-
cych siê o zamianê z op³acaniem czynszu najmu i innych op³at
za u¿ywanie lokalu.

Rozdzia³ 6
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lo-

kali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjal-
nych oraz sposób poddawania tych spraw kontroli spo³ecz-
nej

§ 11. 1. Wynajêcie lokalu mieszkalnego na czas nieozna-
czony i lokalu socjalnego ka¿dorazowo poprzedza z³o¿enie wnio-
sku mieszkaniowego wype³nionego i potwierdzonego przez
Referat d/s Obywatelskich Urzêdu Gminy wraz z oœwiadczeniem
wnioskodawcy o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych zawartych we wniosku. Wzór wniosku sta-
nowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2. Ustalenie osób, z którymi mo¿e byæ zawarta umowa
najmu nastêpuje w formie list osób uprawnionych do wynajmu
lokalu mieszkalnego (lista oczekuj¹cych na przydzia³ lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego), które zatwierdzone s¹
przez Wójta Gminy.

3. Wykaz osób, z którymi mo¿e byæ zawarta umowa najmu,
podaje siê do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie do
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dnia 31 stycznia ka¿dego roku na okres 14 dni w zwyczajowo
przyjêty sposób tj. na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu i w siedzibie
zarz¹dcy.

4. Wykaz winien zawieraæ informacje o sposobie sk³ada-
nia uwag i zastrze¿eñ.

5. Listy osób uprawnionych do wynajmu lokali sporz¹dza
siê sukcesywnie po zakoñczeniu ka¿dego kwarta³u. Kolejnoœæ
umieszczenia na liœcie odpowiada kolejnoœci sk³adania wnio-
sków. Do obowi¹zuj¹cej listy dopisuje siê osoby zakwalifikowa-
ne do zawarcia umowy najmu.

6. Wnioski osób umieszczonych na listach w roku poprzed-
nim, a nie za³atwione ostatecznie, podlegaj¹ ponownej kwalifi-
kacji, na podstawie uaktualnionych danych co do warunków
mieszkaniowych i materialnych wnioskodawcy.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzjê
o zmianie kolejnoœci na liœcie podejmuje Wójt po zasiêgniêciu
opinii Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

8. Wskazanie lokalu nastêpuje wg kolejnoœci osób
umieszczonych na listach, przy uwzglêdnieniu powierzchni lo-
kalu odpowiedniej do struktury gospodarstwa domowego.

9. Warunki uprawniaj¹ce do zawarcia umowy najmu na
czas nieoznaczony lub umowy najmu na lokal socjalny okreœlo-
ne w § 3 niniejszej uchwa³y musz¹ byæ spe³nione w chwili za-
wierania umowy najmu. Przed zawarciem umowy najmu wnio-
skodawca winien przedstawiæ dokumenty okreœlaj¹ce spe³nie-
nie przez niego tych warunków.

10. Osoby, które dwukrotnie odmówi³y zawarcia umowy
najmu na wskazany przez Gminê lokal mieszkalny wykreœla siê
z listy.

11. Kieruj¹cym do zawarcia umowy najmu na czas nie-
oznaczony i lokalu socjalnego jest Wójt Gminy Dobrzeñ Wielki.

12. Spo³eczn¹ kontrolê nad trybem rozpatrywania i za³a-
twiania wniosków o najem lokali sprawuje Spo³eczna Komisja
Mieszkaniowa przy Urzêdzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

13. Sk³ad osobowy Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej
i regulamin pracy ustala Wójt Gminy.

Rozdzia³ 7
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozo-

sta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu,
w którego najem nie wst¹pi³y po œmierci najemcy

§ 12. 1. Osoby, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
dotychczasowego najemcê, mog¹ ubiegaæ siê o zawarcie umo-
wy najmu tego lokalu, o ile zamieszkiwa³y faktycznie z dotych-
czasowym najemc¹ przez okres co najmniej 3 lat, poprzedzaj¹-
cy datê opuszczenia przez niego lokalu.

2. Nie mog¹ uzyskaæ umowy najmu osoby posiadaj¹ce
tytu³ prawny do innego lokalu mieszkalnego, budynku lub jego
czêœci, oraz których dochód przekracza kryterium okreœlone
w § 5 niniejszej uchwa³y.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê tak¿e do osób, które nie
wst¹pi³y w najem lokalu po œmierci najemcy.

Rozdzia³ 8
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni u¿yt-

kowej przekraczaj¹cej 80 m2

§ 13.1. Lokale mieszkalne o powierzchni u¿ytkowej prze-
kraczaj¹cej 80 m2 s¹ oddawane w najem rodzinom sk³adaj¹-
cym siê co najmniej z 5 osób, na zasadach okreœlonych w ni-
niejszej uchwale.

2. W przypadku braku osób, o którym mowa w ust. 1, loka-
le mieszkalne o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2

mog¹ byæ oddane w najem za zap³at¹ czynszu ustalonego
w drodze przetargu publicznego.

3. Cenê wywo³ania w postêpowaniu przetargowym sta-
nowi stawka okreœlona przez Wójta Gminy w zarz¹dzeniu.

Rozdzia³ 9
Postanowienia przejœciowe i koñcowe

§ 14. Gmina mo¿e wskazaæ inny lokal jako socjalny,
w budynku stanowi¹cym w³asnoœæ osoby fizycznej lub prawnej,
je¿eli nie jest to lokal pe³nostandardowy, po podpisaniu umowy
najmu z w³aœcicielem lokalu w innym zasobie mieszkaniowym.

§ 15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dobrzeñ Wielki.

§ 16. Traci moc uchwa³a Nr II/26/2002 Rady Gminy Do-
brzeñ Wielki z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Gminy Dobrzeñ Wielki.

§ 17. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

 Przewodnicz¹cy Rady Gminy
 Dobrzeñ Wielki
 Gerard Halama
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Za³¹cznik
                                   do uchwa³y Nr XXV/246/2005

                                             Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
                                        z dnia 17 marca 2005 r.

                                                                           ....................................., dnia .................... 
                                                                                                (miejscowość)                                       (data) 

 
........................................... 
                (imię i nazwisko) 

 
........................................... 
 
............................................ 
                         (adres) 

                                                                          Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim 
                                                                          ul. Namysłowska 44 
                                                                          46-081 Dobrzeń Wielki 
 
                                                                                
 

     
 

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego 
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrzeń Wielki 

 
Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 
Data zameldowania 
(potwierdzenie 
przez referat d/s 
obywatelskich) 

Stopień 
pokrewieństwa 

1.    wnioskodawca 
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
 

Obecnie zajmuję lokal m ieszkalny o ........ m² powierzchni mieszkalnej pokoi, 
w miejscowości .................................... przy ul. ........................... Nr ...... . 
 
Do wniosku dołączam : 
zaświadczenie o dochodach (średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego 
członka w gospodarstwie wieloosobowym/jednoosobowym, w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających datę złoŜenia wniosku o najem lub podpisania umowy najmu) 
 
 
Oświadczam, Ŝe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 33, poz. 285) wyraŜam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych we 
wniosku o najem lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Treść ta moŜe być 
podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Dobrzeniu Wielkim i w siedzibie zarządcy lokali mieszkalnych tj. Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dobrzeń Wielki z siedzibą w Kup. 
 
 
                                                                                       
                                                                                           .........................................................                                       
                                                                                                                                                                  (podpis wnioskodawcy) 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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), oraz art. 30 ust.6, 6a, 6b, 10a, 10b, art. 34
ust.1, art. 35 ust.2a i 3, art.39 ust.1 i 1a, art.49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art.54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137,
poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181): Rada Miejska w G³u-
cho³azach uchwala regulamin wynagradzania nauczycieli:

I. Postanowienia wstêpne

§ 1.1. Regulamin ma zastosowanie do nauczycieli zatrud-
nionych w:

a) publicznych przedszkolach,
b) publicznych szko³ach podstawowych, w tym z oddzia³a-

mi przedszkolnymi,

c) publicznych gimnazjach,
d) liceum ogólnokszta³c¹cym,
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina G³ucho³azy.
2. Regulamin okreœla dla nauczycieli poszczególnych stop-

ni awansu zawodowego:
1) wysokoœæ minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-

niczego oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków:
a) za wys³ugê lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
2) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za go-

dziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraŸnych ,
3) regulamin niniejszy okreœla tak¿e wysokoœæ dodatku

mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania
i wyp³acania,

4) regulamin okreœla tak¿e warunki przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

§ 2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli okreœla poni¿sza tabela:

1161

Uchwa³a Nr XXX/233/05
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia na 2005 rok regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ minimalnych stawek  wynagrodzenia
zasadniczego oraz wysokoœæ i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego

i za warunki pracy oraz obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraŸnych zastêpstw,
a tak¿e warunki wyp³acania nagród i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy dla nauczycieli

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK 
WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH 

 
Stopnie awansu zawodowego 

 

 
Poziom wykształcenia 

nauczyciel 
staŜysta 

nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

 
1. 

Tytuł zawodowy magistra z 
przygotowaniem 
pedagogicznym 

 
1 143 

 
1 415 

 
1 716 

 
2 059 

 
 
2. 

Tytuł zawodowy magistra bez 
przygotowania 
pedagogicznego, tytuł 
zawodowy licencjata 
(inŜyniera) z przygotowaniem 
pedagogicznym 

 
 
983 

 
 

1 227 

 
 

1 473 

 
 

1 770 

 
 
 
3. 

Tytuł zawodowy licencjata 
(inŜyniera) bez przygotowania 
pedagogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 
nauczycielskiego lub 
nauczycielskiego kolegium 
języków obcych 

 
 
845 

 
 

1 057 

 
 

1 271 

 
 

1 526 

 
4. 

Pozostałe wykształcenie  
701 

 
877 

 
1 056 

 
1 268 
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§ 3. Ilekroæ w dalszych przepisach regulaminu jest mowa
bez bli¿szego okreœlenia o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

2) ustawie o systemie oœwiaty - rozumie siê przez to
ustawê z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty,

3) rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za pracê w dniu wolnym od pracy,

4) wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie siê przez to
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela okreœlone w rozporz¹-
dzeniu, o którym mowa w pkt 3,

5) organie prowadz¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Gmi-
nê G³ucho³azy,

6) szkole - nale¿y przez to rozumieæ publiczne przedszko-
le, publiczn¹ szkolê podstawow¹ w tym z oddzia³ami przedszkol-
nymi, publiczne gimnazjum, liceum ogólnokszta³c¹ce, dla któ-
rych organem prowadz¹cym jest Gmina G³ucho³azy,

7) nauczycielu - nale¿y przez to rozumieæ nauczyciela za-
trudnionego w szkole, o której mowa w pkt 6,

8) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozu-
mieæ nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora
lub wicedyrektora szko³y, o której mowa w pkt 6,

9) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e dziecko przed-
szkolne,

10)  Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza G³u-
cho³az,

11) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres od
1 wrzeœnia  danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego,

12) roku bud¿etowym - nale¿y przez to rozumieæ okres od
1 stycznia do 31 grudnia  danego roku kalendarzowego,

13) klasie - nale¿y przez to rozumieæ klasê szkoln¹ lub
oddzia³ przedszkolny,

14) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - na-
le¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin,
okreœlony w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.

II. Dodatek za wys³ugê lat

§ 4. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoœci i zasadach okreœlonych w art. 33 ust.1 ustawy Kar-
ta Nauczyciela, § 5 rozporz¹dzenia i na warunkach okreœlonych
w § 5 regulaminu.

1. Dodatek przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzo-

wego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub wy¿szej stawki tego dodatku, je¿eli naby-
cie nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,

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

§ 5.1. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowa-
nia zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagro-
dzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za dni
nieobecnoœci w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek
choroby b¹dŸ koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wys³ugê
lat oraz wysokoœæ tego dodatku okreœla:

1) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi - Burmistrz G³ucho³az.
4. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wyna-

grodzenia.

III. Dodatek motywacyjny

§ 6.1. Dodatek motywacyjny jest czêœci¹ wynagrodzenia
nauczyciela zale¿n¹ od jakoœci i wyników jego pracy i ma cha-
rakter uznaniowy.

2. Wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczonych w skali
roku bud¿etowego na dodatki motywacyjne, kalkulacyjne na etat
nauczyciela na dany rok bud¿etowy, okreœla w uchwale bud¿eto-
wej Rada Miejska w G³ucho³azach na wniosek Burmistrza.

3. Wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczonych w roku
bud¿etowym 2005 na dodatek, o którym mowa w ust.1, wynosi
nie mniej ni¿ 4% sumy planowanych œrodków finansowych prze-
znaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrud-
nionych w szko³ach Gminy G³ucho³azy.

§ 7.1. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczy-
cielom ka¿dego ze stopni awansu zawodowego, posiadaj¹cym
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zatrud-
niaj¹cej go szkole.

2. Nauczycielowi sta¿yœcie dodatek motywacyjny nie przy-
s³uguje.

§ 8.1. Wysokoœæ indywidualnie przyznanego nauczycielo-
wi dodatku motywacyjnego stanowi wskaŸnik procentowy wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela i nie mo¿e byæ wy¿sza
ni¿ 20% tego wynagrodzenia.

2. Indywidualn¹ wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela ustala dyrektor szko³y, z uwzglêdnieniem § 9 i w
granicach przyznanych szkole w danym roku bud¿etowym, œrod-
ków na wynagrodzenia.

3. Indywidualn¹ wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla
dyrektora szko³y, z uwzglêdnieniem § 9 i § 10, ustala Burmistrz
lub osoba przez niego upowa¿niona.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony
wynosz¹cy nie mniej ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿ej ni¿ 1 rok, z za-
strze¿eniem § 11 ust. 3

5. Egzemplarz pisma o przyznaniu dodatku motywacyjne-
go przekazuje siê nauczycielowi, natomiast jedn¹ kopiê przeka-
zuje siê do Referatu ds. Obs³ugi Finansowej Placówek Oœwia-
towo - Wychowawczych w G³ucho³azach, drug¹ zaœ przechowu-
je siê w aktach osobowych nauczyciela.

§ 9. Do szczegó³owych warunków przyznawania nauczy-
cielom dodatku motywacyjnego nale¿¹:

a) co najmniej dobra ocena pracy nauczyciela,
b) zaanga¿owanie w realizacjê statutowych zadañ szko³y,
c) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem warun-

ków pracy nauczyciela, wysokich osi¹gniêæ dydaktyczno - wy-
chowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promo-
cji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w kon-
kursach, olimpiadach, zawodach, itp.,

d) stosowanie w³asnych programów nauczania i wycho-
wania,

e) opracowanie publikacji, referatów, materia³ów dydak-
tycznych,

f) zaanga¿owanie w pe³nienie funkcji opiekuna sta¿u, li-
dera zespo³u przedmiotowego lub wychowawczego,

g) przygotowanie uczniów do udzia³u w konkursach, za-
wodach, olimpiadach i innych formach reprezentowania szko³y,

h) dzia³anie na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zapobiega-
nia patologiom spo³ecznym,

i) wspieranie samorz¹dnoœci uczniowskiej,
j) przestrzeganie praw dziecka i ucznia,
k) stosowanie metod aktywizuj¹cych uczniów w celu pod-

noszenia wyników edukacji  i wychowania,
l) organizowanie uroczystoœci, imprez dla uczniów, rodzi-

ców, lokalnego œrodowiska,



  Poz. 1161
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36                                       -2958 -

³)   wspó³praca z doradc¹ metodycznym, rodzicami uczniów,
instytucjami spo³ecznymi, organizacjami pozarz¹dowymi,

m) doskonalenie w³asnego warsztatu pracy oraz podno-
szenie umiejêtnoœci zawodowych,

n) dba³oœæ o estetykê pomieszczeñ dydaktycznych, pomo-
cy i innych urz¹dzeñ szkolnych,

o) wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
p) przestrzeganie dyscypliny pracy,
r)   rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿-

bowych,
s) wykonywanie dodatkowych zadañ.

§ 10. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dy-
rektorowi szko³y, poza wymienionymi w § 9, jest spe³nienie na-
stêpuj¹cych kryteriów:

1) tworzenie warunków do realizacji zadañ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych szko³y w tym: opracowanie ar-
kusza organizacyjnego, wyposa¿enie w œrodki dydaktyczne,
sprzêt, organizowanie dzia³alnoœci administracyjnej, gospodar-
czej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad bezpie-
czeñstwem uczniów i pracowników,

2) opracowanie i realizacja planu finansowego szko³y
w tym równie¿ pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych,

3) dba³oœæ o mienie w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifi-
kacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dyspono-
wanie funduszem œwiadczeñ socjalnych, dyscyplina pracy,

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realiza-
cja procesu nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad
nauczycielami rozpoczynaj¹cymi pracê w zawodzie,

5) zachêcanie nauczycieli do innowacji i eksperymentów,
motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zale-
ceñ i wniosków organu nadzoru pedagogicznego,

6) wspó³dzia³anie z organem prowadz¹cym w zakresie
realizacji zadañ edukacyjnych  i wychowawczych oraz realizacja
zaleceñ i wniosków organu prowadz¹cego,

7) kszta³towanie atmosfery w pracy, w szkole s³u¿¹cej re-
alizacji zadañ przez podleg³ych pracowników,

8) wspó³praca z organami szko³y, œrodowiskiem lokalnym
i zwi¹zkami zawodowymi.

§ 11.1. Dodatku motywacyjnego nie przyznaje siê nauczy-
cielowi, który w okresie ostatnich 6 miesiêcy pracy przypadaj¹-
cych przed terminem przyznawania dodatku:

a) otrzyma³ karê dyscyplinarn¹, przewidzian¹ przepisami
Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela,

b) przebywa³ na urlopie bezp³atnym, wychowawczym, urlo-
pie dla poratowania zdrowia,

c) w okresie stanu nieczynnego.
2. W przypadku nauczyciela wobec którego ma zastoso-

wanie zapis ust.1 pkt a - okres nieprzyznawania dodatku moty-
wacyjnego wynosi 6 miesiêcy.

3.  W przypadku nauczyciela wobec którego ma zastoso-
wanie zapis ust. 1 pkt b - okres nieprzyznawania dodatku moty-
wacyjnego okreœla siê w wymiarze czasu przebywania na tym
urlopie.

4. Nauczyciel traci automatycznie prawo do dodatku moty-
wacyjnego w razie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.

5. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

IV. Dodatek funkcyjny

§ 12.1. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, któ-
rym powierzono stanowisko: dyrektora, wicedyrektora lub inne
stanowisko kierownice przewidziane w statucie szko³y oraz in-
nym nauczycielom z tytu³u sprawowania przez nich funkcji opie-
kuna sta¿u, b¹dŸ powierzenia im wychowawstwa klasy.

2. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedy-
rektora ustala siê z uwzglêdnieniem wielkoœci szko³y, z³o¿ono-
œci jej warunków organizacyjnych, liczby i stanu technicznego
obiektów szko³y, z³o¿onoœci zadañ wynikaj¹cych z pe³nionej funk-
cji, liczby stanowisk kierowniczych oraz administracyjno - obs³u-
gowych w szkole, uwarunkowañ œrodowiskowych i spo³ecznych,
w których szko³a funkcjonuje.

§ 13.1. Wysokoœæ dodatków funkcyjnych przyznawanych
nie d³u¿ej ni¿ na rok szkolny okreœla tabela;

 
Lp. 

 
Stanow isko, funkcja  

M iesięczn ie 
w  %  w ynagrodzenia 
zasadniczego  

 
1. 2 . 3. 
 
 
 
1 . 

 
 

Przedszkola , szkoły  podstawowe, g imnazja , liceum  
ogólnokszta łcące; 
 

1) dyrektor szkoły liczącej od  1  - 3  oddziałów 

2) dyrektor szkoły liczącej od  4  - 6  oddziałów 

3) dyrektor szkoły liczącej od  7  - 11  oddziałów 

4) dyrektor szkoły liczącej od  12 - 18  oddziałów 

5) dyrektor szkoły liczącej powyŜej 18  oddziałów 

6) w icedyrektor 

7 ) op iekun nauczycie la  staŜysty 
8) op iekun nauczycie la  kontraktowego 
 
9 ) wychowawca klasy lub  oddziału 

przedszkolnego  
• liczącego  do  20  uczniów 
• liczącego  od  21  i w ięcej uczniów 

 
 
 
 
 

20%  

35%  

40%  

45%  

50%  

30%  

       3%  średniego       
       w ynagrodzenia    
       staŜysty  

 

 

40 zł 
50  zł 
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2. Do liczby oddzia³ów w szkole, okreœlonych w tabeli do-
licza siê oddzia³y przedszkolne - o ile s¹ prowadzone w struktu-
rze organizacyjnej szko³y.

3. W przypadku wyst¹pienia w szkole klasy ³¹czonej, usta-
la siê jeden dodatek za wychowawstwo klasy, odpowiadaj¹cy
w wysokoœci sumie uczniów po po³¹czeniu klas.

4. Okreœlony w tabeli pod cyfr¹ 7 i 8 dodatek opiekuna
nauczyciela przys³uguje odrêbnie za opiekê nad ka¿dym nauczy-
cielem, nie wiêcej jednak ni¿ za opiekê nad dwoma jednocze-
œnie.

5. Dodatek funkcyjny dla opiekuna, nie przys³uguje w okre-
sie przerwy w odbywaniu sta¿u przez nauczyciela, nad którym
pe³niono opiekê.

6. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie urlopu dla pora-
towania zdrowia, przeniesienia w stan nieczynny, w okresach za
które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierw-
szego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków,
za które przys³uguje dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia
obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca - to od tego
dnia.

§ 14. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego w granicach stawek
okreœlonych w § 13 ust. 1 ustala dla nauczyciela dyrektor,
w granicach przyznanych szkole œrodków na wynagrodzenia,
a dla dyrektora - Burmistrz lub osoba przez niego upowa¿niona.

§ 15. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie funkcji a je¿eli powierzenie funkcji nast¹-
pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

§ 16. Dodatek funkcyjny na zasadach okreœlonych w § 13 - 15
przys³uguje równie¿ nauczycielowi, któremu powierzono obo-
wi¹zki kierownicze w zastêpstwie.

§ 17. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

V. Dodatek za warunki pracy

§ 18. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych lub uci¹¿li-
wych warunkach przys³uguje z tego tytu³u dodatek za warunki
pracy na zasadach okreœlonych w art. 34 Karty Nauczyciela i § 8
i § 9 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r.

§ 19. Nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w klasach ³¹czo-
nych w szko³ach podstawowych przys³uguje dodatek w wysoko-
œci 25% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwy-
miarowe,  za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê.

§ 20. Nauczycielom szkó³, niebêd¹cych specjalnymi, któ-
rzy prowadz¹ zajêcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach lub
grupach, w której przynajmniej jedno dziecko posiada orzecze-
nie do kszta³cenia specjalnego oraz nauczycielom prowadz¹-
cym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego przys³uguje dodatek w wysokoœci 20%
stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe,
za ka¿da faktycznie przepracowan¹ godzinê.

§ 21. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê pro-
wadzenie zajêæ z dzieæmi i m³odzie¿¹, których stan zdrowia
z powodu stanów chorobowych uzasadnia koniecznoœæ spra-
wowania sta³ej opieki lub udzielania pomocy ze wzglêdu na
stopieñ niepe³nosprawnoœci. Nauczycielom pracuj¹cym z taki-

mi dzieæmi b¹dŸ m³odzie¿¹ przys³uguje dodatek w wysokoœci
10% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymia-
rowe, za ka¿d¹ faktycznie przepracowan¹ godzinê.

§ 22. Dodatek, o którym mowa w § 19, 20 i 21, wyp³acany
jest miesiêcznie wraz z wynagrodzeniem zasadniczym.

§ 23. 1. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne wa-
runki pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo do obu dodatków.

2. Dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki nie przys³uguje
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach,
za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.

VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowo i go-
dziny doraŸnych zastêpstw

§ 24. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela, ustala siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadni-
czego przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹z-
kowego wymiaru godzin ustalonego dla tego rodzaju zajêæ dy-
daktycznych, wychowawczych, opiekuñczych realizowanych jako
godziny ponadwymiarowe.

§ 25. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego, realizo-
wanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w § 24 uzy-
skuje siê mno¿¹c tygodniowy, obowi¹zkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy
siê za pe³n¹ godzinê.

§ 26.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w arkuszu organizacyjnym szko³y nie przys³uguje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpo-
czynania lub koñczenia zajêæ  w œrodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy z wyj¹tkiem:

a) opieki nad zdrowym dzieckiem,
b) urlopu okolicznoœciowego okreœlonego Kodeksem pracy,
c) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbêdny do wykony-

wania doraŸnej czynnoœci wynikaj¹cej z jego funkcji zwi¹zkowej.
2. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,

w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹-
cych po stronie pracodawcy, w szczególnoœci w zwi¹zku z:

a)  zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
c) udzia³em nauczyciela w konferencji metodycznej,

traktuje siê jako godziny  faktycznie odbyte.

§ 27. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedli-
wionej nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczy-
naj¹ siê lub koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy
tygodniowy wymiar zajêæ, okreœlony w art.42 Karty Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawie-
dliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e wiêk-
sza ni¿ liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.

§ 28. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, którzy
w dniu wolnym od pracy realizuj¹ planowane i odpowiednio
udokumentowane zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opie-
kuñczo - wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia
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wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za efektywnie prze-
pracowane godziny ponadwymiarowe, nie wiêcej ni¿  za 4 go-
dziny nadliczbowe.

§ 29. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnego zastêp-
stwa realizowanego zgodnie z planem i programem nauczania
w danej klasie przez nauczyciela posiadaj¹cego odpowiednie
kwalifikacje do prowadzenia danych zajêæ ustala siê, dziel¹c
przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego
przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru godzin.

§ 30. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowo
i zastêpstwa doraŸne dla nauczycieli wyp³aca siê z do³u na pod-
stawie zestawieñ zatwierdzonych przez dyrektora szko³y.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowo i zastêp-
stwa doraŸne dla dyrektora wyp³aca siê z do³u na podstawie
zestawieñ sporz¹dzonych przez szko³ê i zatwierdzonych przez
Burmistrza lub osobê przez niego upowa¿nion¹.

VII. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 31.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole po³o¿onej
na terenie wiejskim, w wymiarze  nie ni¿szym ni¿ po³owa tygo-
dniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, posiadaj¹cemu
wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczycie-
la, przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje niezale¿nie od po-
siadanego przez nauczyciela tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.

3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na okres nie d³u¿-
szy ni¿ dany rok szkolny   z zastrze¿eniem § 32 ust. 5

§ 32.1. Wysokoœæ dodatku mieszkaniowego uzale¿niona
jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi miesiêcznie:

 a) dla 1 osoby - 3%
 b) dla 2 osób - 4%
 c) dla 3 osób - 5%
 d) dla 4 i wiêcej osób - 6%
miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pra-

cê pracowników ustalonego przez w³aœciwego ministra.
2. Przy okreœleniu stanu rodzinnego nauczyciela uwzglêd-

nia siê nauczyciela oraz wspólnie   z nim zamieszkuj¹cych:
a) wspó³ma³¿onka nauczyciela - bez wzglêdu na osi¹gany

dochód,
b) dzieci w³asne lub przysposobione, bêd¹ce na wy³¹cz-

nym utrzymaniu nauczyciela  do ukoñczenia przez nie 18 roku
¿ycia, a je¿eli kszta³c¹ siê w szkole - do ukoñczenia 25 lat.

3. Dokumentami potwierdzaj¹cymi prawo do dodatku
mieszkaniowego s¹ w szczególnoœci: odpis skróconego aktu
urodzenia dziecka, orzeczenie sadowe o przysposobieniu dziec-
ka, zaœwiadczenie biura ewidencji ludnoœci o zamieszkaniu,
zaœwiadczenie ze szko³y lub uczelni dziecka, o którym mowa
w ust. 2 lit. b.

4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak-
¿e nauczycielem, przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkanio-
wy z tytu³u zatrudnienia jednego z nich, w wysokoœci odpowied-
niej do stanu rodzinnego. Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pra-
codawcê wyp³acaj¹cego ten dodatek.

5. Dodatek mieszkaniowy jest ustalany pocz¹wszy od
pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ pisemny wniosek o jego
przyznanie i przedstawi³ dokumenty potwierdzaj¹ce prawo do
dodatku.

6. Pisemny wniosek i odpisy dokumentów, o których mowa
w ust. 3, przedstawia odpowiednio nauczyciel - dyrektorowi, dy-
rektor - Burmistrzowi lub osobie przez niego upowa¿nionej.

§ 33.1. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie wy-
konywania pracy, a tak¿e w okresach:

a) nieœwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagro-
dzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego,

b) korzystania z urlopu wychowawczego, przewidzianego
w odrêbnych przepisach,

c) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkole-
nia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku jed-
nak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta by³a
umowa o pracê na czas okreœlony, dodatek wyp³aca siê nie
d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta zosta³a zawarta.

2. Prawo do dodatku mieszkaniowego wygasa z ostatnim
dniem danego roku szkolnego lub  z ostatnim dniem miesi¹ca
kalendarzowego, w którym nast¹pi³o wygaœniêcie lub rozwi¹za-
nie z nauczycielem stosunku pracy.

§ 34.1. Wyp³acanie przys³uguj¹cego dodatku mieszkanio-
wego ulega zawieszeniu na okres urlopu bezp³atnego nauczy-
ciela.

2. Wznowienie wyp³acania dodatku mieszkaniowego, po
ustaniu przyczyn zawieszenia, nastêpuje po z³o¿eniu przez na-
uczyciela pisemnego wniosku o jego wznowienie na zasadach
okreœlonych dla przyznawania dodatku.

§ 35. Nauczyciel, któremu wyp³aca siê dodatek mieszka-
niowy, obowi¹zany jest zawiadomiæ niezw³ocznie pracodawcê
o okolicznoœciach powoduj¹cych zmianê lub utratê prawa do
dodatku lub zawieszenie jego wyp³acania.

§ 36. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u.

VIII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 37.1. Ustala siê fundusz nagród dla nauczycieli szkó³
i placówek oœwiatowych prowadzonych przez Gminê G³ucho³a-
zy, za ich osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej
i opiekuñczej w wysokoœci 1% planowanego rocznego osobo-
wego funduszu wynagrodzeñ nauczycieli.

2. Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ œrodków, o których mowa
w ust.1:

a) 30% tego funduszu na nagrody organu prowadz¹cego
zwanego dalej Nagrodami Burmistrza G³ucho³az,

b) 70% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkó³.
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ cha-

rakter uznaniowy i przyznawane  s¹ nauczycielom po przepraco-
waniu co najmniej 1 roku w danej szkole.

§ 38. Ustala siê nastêpuj¹ce kryteria przyznawania na-
uczycielom nagrody;

1) posiada co najmniej dobr¹ ocenê pracy pedagogicznej,
2) w pracy z uczniami uzyskuje wysokie osi¹gniêcia dy-

daktyczno - wychowawcze potwierdzone wynikami klasyfikacji
lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów zewnêtrz-
nych oraz sukcesami w konkursach, olimpiadach, zawodach,

3) aktywnie uczestniczy w ¿yciu szko³y podejmuj¹c ró¿ne
inicjatywy w organizowaniu imprez ogólnoszkolnych i œrodowi-
skowych,

4) podejmuje dzia³ania dydaktyczne, wychowawcze i opie-
kuñcze wykraczaj¹ce poza przydzia³ obowi¹zków,

5) promuje swoj¹ szko³ê w œrodowisku, regionie, kraju,
6) wzorowo organizuje wspó³pracê z rodzicami,
7) osi¹ga wyró¿niaj¹ce rezultaty w pracy wychowawczej

z uczniami,
8) opracowuje i wdra¿a w³asne programy autorskie,
9) dzieli siê swoimi doœwiadczeniami poprzez publikacje

i opracowania naukowe oraz metodyczne,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36          Poz.1161- 2961 -

10) prowadzi nieodp³atnie zajêcia dodatkowe z uczniami,
11) prowadzi zajêcia kole¿eñskie dla nauczycieli i lekcje

otwarte dla rodziców,
12) systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe,
13) podejmuje inn¹ dzia³alnoœæ oœwiatowo - wycho-

wawcz¹ w œrodowisku.

§ 39. Nauczycielom, którym powierzono funkcje dyrekto-
rów, mo¿e byæ przyznana nagroda za dobr¹ pracê dydaktyczno-
wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ oraz osi¹gniêcia w kierowanej przez
siebie szkole, a w szczególnoœci za:

1) wyró¿niaj¹c¹ sprawnoœæ w zarz¹dzaniu dzia³alnoœci¹
administracyjno - gospodarcz¹,

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi œrodkami bu-
d¿etowymi,

3) pozyskiwanie dodatkowych œrodków z innych Ÿróde³,
4) terminowe i nale¿yte wywi¹zywanie siê z obowi¹zków

wobec organu prowadz¹cego  zakresie sprawozdawczoœci
i przekazywania informacji,

5) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjaj¹cych do-
skonaleniu zawodowemu nauczycieli oraz wdra¿aniu nowych
coraz lepszych programów nauczania,

6) umiejêtnoœæ stwarzania mo¿liwie optymalnych warun-
ków pracy na rzecz realizacji zadañ dydaktyczno - wychowaw-
czych i opiekuñczych szko³y lub placówki potwierdzon¹ zw³asz-
cza wynikami badañ mierzenia jakoœci pracy szko³y,

7) wyró¿nianie siê w dba³oœci o utrzymanie estetyki w po-
mieszczeniach szko³y, ³adu  i porz¹dku wokó³ niej, oraz w reali-
zowaniu dzia³añ inwestycyjnych,

8) skuteczne, ró¿norodne promowanie placówki i podno-
szenie jej pozycji w œrodowisku.

§ 40.1. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody przekazuje
siê osobie nagrodzonej na piœmie.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród s¹ przyzna-
wane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przy-
padkach, dyrektor lub Burmistrz G³ucho³az, mo¿e przyznaæ na-
grodê w innym czasie.

3. Nagrodê mo¿e z w³asnej inicjatywy przyznaæ Burmistrz
G³ucho³az, w tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowa-
niu przez Komisjê, o której mowa w § 42.

§ 41.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza dla
nauczyciela szko³y wystêpuje dyrektor tej szko³y, w której dany
nauczyciel jest zatrudniony.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza dla na-
uczyciela i dyrektora szko³y wystêpuj¹:

a/ Wizytatorzy Kuratorium Oœwiaty w Opolu bezpoœrednio
nadzoruj¹cy pracê szko³y,

b/ Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty Urzêdu Miejskiego w G³u-
cho³azach,

c/ rada pedagogiczna,
d/ rada rodziców,
e/ zak³adowe organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w Gminie

G³ucho³azy,
f/ inne organizacje dzia³aj¹ce na rzecz oœwiaty.

§ 42.1. Wnioski, o których mowa w § 41, podlegaj¹ na-
stêpnie weryfikacji i zaopiniowaniu przez Komisjê Burmistrza
G³ucho³az d/s nagród - zwanej dalej Komisj¹ powo³an¹ przez
Burmistrza odrêbnym zarz¹dzeniem.

2. W sk³ad Komisji, o której mowa w ust.1 wchodzi:
a) przedstawiciel organu prowadz¹cego - Burmistrz G³u-

cho³az, jako Przewodnicz¹cy Komisji,
b) Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty lub osoba przez niego upo-

wa¿niona,

c) po jednym przedstawicielu zwi¹zków zawodowych zrze-
szaj¹cych nauczycieli.

§ 43. 1. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza winien
byæ z³o¿ony w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w G³ucho³azach,
w terminie do dnia 15 wrzeœnia danego roku szkolnego, w któ-
rym nagroda ma byæ przyznana.

2. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza powinien
zawieraæ:

a) imiê i nazwisko nauczyciela, wnioskowanego - kandy-
data,

b) oznaczenie podmiotu wnioskuj¹cego,
c) dane o kandydacie (poziom wykszta³cenia, stopieñ

awansu zawodowego, sta¿ pracy pedagogicznej, aktualn¹ oce-
nê pracy kandydata),

d) dotychczas przyznane nagrody,
e) opiniê rady pedagogicznej szko³y, dotycz¹c¹ wniosku

o nagrodê dla nauczyciela,
f) merytoryczne uzasadnienie wniosku, opisuj¹ce wymier-

ne efekty pracy nauczyciela,
3. Wnioski, o których mowa w § 41 ust. 2 lit. e, f, nie wyma-

gaj¹ opinii rady pedagogicznej.

§ 44. W ramach œrodków, o których mowa w § 37 ust. 2
lit. a, mo¿e byæ przyznana Nagroda Burmistrza dla pracownika
administracji lub obs³ugi zatrudnionego w szkole.

IX. Postanowienia koñcowe

§ 45. Regulamin obowi¹zuje od dnia 1 stycznia do dnia
31 grudnia 2005 r.

§ 46. Traci moc:
1. Uchwa³a Nr XXX/192/00 Rady Miejskiej w G³ucho³azach

dnia 25 wrzeœnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów okre-
œlaj¹cych: wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraŸnych za-
stêpstw, wysokoœæ i warunki wyp³acania nagród i innych œwiad-
czeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy oraz wysokoœæ i szczegó-
³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego do-
datku mieszkaniowego,

2. Uchwa³a Nr XIX/156/04 Rady Miejskiej w G³ucho³azach
z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXX/192/00
Rady Miejskiej w G³ucho³azach z dnia 25 wrzeœnia 2000 r.
w sprawie ustalenia regulaminów okreœlaj¹cych: wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegó³o-
wy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe oraz za godziny doraŸnych zastêpstw, wysokoœæ i warunki
wyp³acania nagród i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosun-
ku pracy oraz wysokoœæ i szczegó³owe zasady przyznawania
i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 47. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³u-
cho³az.

§ 48. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2005 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a
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Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3
oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ art. 11 ust. 2,
art. 13, art. 14 ust. 5, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 43 ust. 6,
art. 68 ust. 2, 3, 7 i 9, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3, art. 76 ust. 1,
art. 84 ust. 3 i 4, art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami; /Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 /, Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ilekroæ w niniejszej uchwale bêdzie mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Grodków,
2) Radzie - nale¿y prze to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Grod-

kowie,
3) w³aœciwym Urzêdzie - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d

Miejski w Grodkowie,

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 1 oraz art. 54
ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137,
poz.1304, Nr 203, poz.1966 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71), po uzgod-
nieniu z Zarz¹dem Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
w Gogolinie - Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/214/2005 Rady Miejskiej w Go-
golinie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulami-
nu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjne-
go, za wys³ugê lat, za warunki pracy oraz wysokoœæ i warunki
wyp³acania innych sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cego ze
stosunku pracy, szczegó³owy sposób obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸ-
nych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania
i wyp³acania w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminê Gogolin w 2005 roku, § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela realizuj¹ce-
go tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, ustala siê w wyso-
koœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, okre-
œlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181)".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gogolina.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

w Gogolinie
Stanis³aw Kurzeja
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Uchwa³a Nr XXXIII/239/2005
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat, za warunki pracy oraz wysokoœæ

i warunki wyp³acania innych sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cego ze stosunku pracy, szczegó³owy sposób obliczania
i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ nauczyciel-
skiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania w szko³ach i przedszkolach

prowadzonych przez Gminê Gogolin w 2005 roku

1163

Uchwa³a Nr XX/209/05
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Gminy Grodków
 oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata

4) w³aœciwym organie - nale¿y przez to rozumieæ organ
wykonawczy Gminy,

5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Grodko-
wa,

6) nieruchomoœci - nale¿y przez to rozumieæ nierucho-
moœæ gruntow¹ niezabudowan¹, jak i nieruchomoœæ zabudo-
wan¹, lokale mieszkalne, u¿ytkowe, gara¿e, inne obiekty i urz¹-
dzenia,

7) zasobie nieruchomoœci - nale¿y przez to rozumieæ nie-
ruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy Grodków, które nie
zosta³y:

 - sprzedane,
 - oddane w u¿ytkowanie wieczyste,
 - trwa³y zarz¹d,
 - u¿ytkowanie,
8) obci¹¿eniu - nale¿y przez to rozumieæ ustanowienie

ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomoœci,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36             Poz.1163- 2963 -

9) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomoœci - nale¿y przez
to rozumieæ dokonywanie czynnoœci prawnych na podstawie któ-
rych nastêpuje przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci, albo
oddanie jej w u¿ytkowanie wieczyste,

10) celach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ cele
wymienione w art.6 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

11) ustawie o gospodarce nieruchomoœciami - nale¿y
przez to rozumieæ ustawê z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomoœciami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/;

§ 2.1. Zbywanie nieruchomoœci, stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy na rzecz osób fizycznych i prawnych w formie sprzeda¿y,
oddania w u¿ytkowanie wieczyste i zamiany nastêpuje w drodze
obwieszczenia Burmistrza.

2. Nabywanie nieruchomoœci na rzecz Gminy od osób fi-
zycznych i prawnych w celu  realizacji jej zadañ publicznych
i zadañ przewidzianych w programie gospodarczym Gminy, na-
stêpuje w drodze obwieszczenia Burmistrza po zasiêgniêciu
opinii Sta³ych Komisji Rady.

§ 3. Wnoszenie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy jako wk³adu niepieniê¿nego na pokrycie udzia³ów w ka-
pitale zak³adowym / akcyjnym / spó³ek, lub darowizny nastêpuje
w drodze uchwa³y Rady.

§ 4. 1. Zbywanie nieruchomoœci przez Gminê oraz ich na-
bywanie na rzecz Gminy w formie i na cele okreœlone w § 2
uchwa³y, nastêpuje w drodze obwieszczenia Burmistrza, je¿eli
wartoœæ zbywanej lub nabywanej nieruchomoœci nie przekracza
kwoty 100 tys. z³otych.

2. Zbywanie nieruchomoœci przez Gminê oraz ich naby-
wanie na rzecz Gminy w formie i na cele okreœlone w § 2 uchwa-
³y, przekraczaj¹cej wartoœæ 100 tys. z³ nastêpuje w drodze  uchwa-
³y Rady.

§ 5.1. Przyznaje siê pierwszeñstwo nabycia gminnych lo-
kali i obiektów mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich
przynale¿nymi, lokali i obiektów u¿ytkowych ich najemcom lub
dzier¿awcom, je¿eli najem lub dzier¿awa zosta³y zawarte na czas
nieokreœlony, a zbywane lokale i obiekty odpowiadaj¹ przepi-
som ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali / Dz. U
z 2000 r. Nr 80, poz. 903 /.

2. Sprzeda¿ lokali i obiektów okreœlonych w pkt 1, nastê-
puje z jednoczesnym oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste lub
sprzeda¿¹ gruntu lub u³amkowej jego czêœci, umo¿liwiaj¹cym
racjonalne korzystanie z gruntu i budynku.

§ 6.1. Zbycie lokali i obiektów mieszkalnych, o których
mowa w § 5 uchwa³y, odbywaæ siê bêdzie na warunkach okre-
œlonych w uchwale Nr XV/156/04 Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie preferencyjnych zasad zby-
wania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grod-
ków.

2. Przy zbyciu lokali i obiektów mieszkalnych na rzecz ich
najemców na poczet ceny zalicza siê udokumentowane nak³a-
dy poczynione przez najemcê na remont w wysokoœci równej
kwocie o jak¹ wzros³a wartoœæ lokalu lub obiektu na skutek po-
niesionych nak³adów.

§ 7. Zbycie lokali i obiektów mieszkalnych po dawnym
Pañstwowym Funduszu Ziemi, o których mowa w § 5 uchwa³y,
odbywaæ siê bêdzie na warunkach, okreœlonych w uchwale
Nr IX//99/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie preferencyjnych zasad zbywania gminnych obiektów
i lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich przyna-
le¿nymi po by³ym Pañstwowym Funduszu Ziemi na terenie wiej-
skim Gminy Grodków.

§ 8. Zbycie lokali i obiektów u¿ytkowych na rzecz ich na-
jemców lub dzier¿awców, o których mowa w § 5 uchwa³y, odby-
waæ siê bêdzie na warunkach okreœlonych w uchwa³ach
Nr XII/134/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. i Nr XIX/202/04 z dnia
29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzeda¿y gminnych lokali
u¿ytkowych na rzecz ich najemców lub dzier¿awców.

§ 9. 1. Zwalnia siê z obowi¹zku zbycia nieruchomoœci
gminnej w drodze przetargu dla  nieruchomoœci przeznaczonej
pod budownictwo mieszkaniowe, na realizacjê urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej, albo innych celów publicznych, na dzia³al-
noœæ charytatywn¹, opiekuñcz¹, kulturaln¹, lecznicz¹, oœwiatow¹,
naukowo techniczno - rozwojow¹, wychowawcz¹ lub sportowo -
turystyczn¹, na inne cele nie zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ zarob-
kow¹, organizacjom zrzeszaj¹cym dzia³kowców, je¿eli cele te
bêd¹ realizowane przez podmioty dla których s¹ to cele statuto-
we i których dochody przeznacza siê w ca³oœci na dzia³alnoœæ
statutow¹.

2. Zwalnia siê z obowi¹zku zbywania nieruchomoœci gmin-
nej w drodze przetargu, gdy zbycie nastêpuje na rzecz osoby,
która dzier¿awi tê nieruchomoœæ na podstawie umowy dzier¿a-
wy, zawartej na okres co najmniej 10 lat, je¿eli nieruchomoœæ ta
zosta³a zabudowana na podstawie sta³ego pozwolenia na bu-
dowê.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê, je¿eli o nabycie nieru-
chomoœci gminnej ubiega siê wiêcej  ni¿ jeden podmiot spe³-
niaj¹cy powy¿sze warunki.

4. Przepisów ust. 2 nie stosuje siê, je¿eli nieruchomoœæ
gminna zosta³a zabudowana na podstawie pozwolenia na bu-
dowê z lokalizacj¹ czasow¹.

§ 10.1. W przypadku zbycia nieruchomoœci gminnej w dro-
dze bezprzetargowej, okreœlonej w § 9 wyra¿a siê zgodê na udzie-
lenie bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomoœci oraz roz³o¿e-
nia nale¿noœci na oprocentowane raty p³atne przez okres 10 lat.

2. W przypadku roz³o¿enia ceny zbywanej nieruchomoœci
gminnej na raty, niesp³acona czêœæ ceny podlega oprocentowa-
niu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie  redy-
skonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

3. Pierwsza rata nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 10 % wartoœci
ceny zbywanej nieruchomoœci  gminnej.

§ 11. 1. Za grunt gminny oddany w u¿ytkowanie wieczyste
ustala siê op³atê jednorazow¹ w wysokoœci:

a/ 20 % ceny nieruchomoœci przeznaczonej na cele miesz-
kaniowe,

b/ 25 % ceny nieruchomoœci przeznaczonej na inne cele
ni¿ mieszkaniowe.

2. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty rocznej za nieru-
chomoœci gruntowe zbyte na cele, o których mowa w art. 72 ust.
3 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami - 6 %.

 § 12.1. Bonifikatê, o której mowa w § 10 uchwa³y udziela
siê, je¿eli nieruchomoœæ gminna jest zbywana na cele okreœlo-
ne § 9 ust.1 uchwa³y w wysokoœci - do 50 % ceny zbywanej
nieruchomoœci.

2. Zwaloryzowane bonifikaty, okreœlone w ust. 1, podle-
gaj¹ zwrotowi, je¿eli nabywca nieruchomoœci przed up³ywem
10 lat, licz¹c od dnia jej nabycia zby³ lub wykorzysta³ nabyt¹ nie-
ruchomoœæ na inne cele ni¿ okreœlone w § 9 ust.1 uchwa³y.

3. Zwaloryzowane bonifikaty zastosowane w § 6 ust.1
i w § 7 uchwa³y podlegaj¹ zwrotowi, je¿eli nabywca nierucho-
moœci przed up³ywem 5 lat, licz¹c od dnia jej nabycia zby³ lub
wykorzysta³ nieruchomoœæ na inne cele ni¿ mieszkalne.

4. Zwrot bonifikat okreœlonych w ust. 2 i 3 nastêpuje
w drodze obwieszczenia Burmistrza.
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5. Zwrot bonifikat okreœlonych w ust. 2 i 3, nie dotyczy zby-
cia nabytej nieruchomoœci na rzecz osób okreœlonych w § 4
ust. 13 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

§ 13.1. Upowa¿nia siê Burmistrza w drodze obwieszcze-
nia Burmistrza do podwy¿szania lub  obni¿ania obligatoryjnej
bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomoœci gminnej, wpisanej
do rejestru zabytków.

2. Podwy¿szanie lub obni¿anie obligatoryjnej bonifikaty od
ceny zbywanej nieruchomoœci gminnej wpisanej do rejestru
zabytków, przekraczaj¹cej 100 tys. z³otych nastêpuje w drodze
uchwa³y Rady.

§ 14.1. W granicach upowa¿nienia do samodzielnego za-
ci¹gania zobowi¹zañ, Burmistrzowi w drodze obwieszczenia
Burmistrza, przys³uguje prawo obci¹¿ania nieruchomoœci gmin-
nych ograniczonymi prawami rzeczowymi.

2. Stwierdzenie zgodnoœci obwieszczenia z zakresem
upowa¿nienia, zamieszcza siê w formie pisemnej klauzuli na
oryginale obwieszczenia Burmistrza.

§ 15.1. Upowa¿nia siê Burmistrza do ustalania w drodze
decyzji, szczegó³owych warunków korzystania z nieruchomoœci
gminnej oddanej w trwa³y zarz¹d na rzecz gminnych jednostek
organizacyjnych.

2. Upowa¿nia siê Burmistrza do ustalania bonifikat od
op³at rocznych ustalanych na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami, je¿eli nieruchomoœæ gminna
zosta³a oddana w trwa³y zarz¹d na cele okreœlone w art. 84
ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

3. Podwy¿sza siê stawkê procentow¹ op³aty rocznej z tytu-
³u trwa³ego zarz¹du nieruchomoœci  gminnych, gminnych któ-
rych mowa w art. 83 ust.2 pkt 3 ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami: - 3 %.

§ 16.1. Upowa¿nia siê Burmistrza do wydzier¿awiania lub
wynajmowania nieruchomoœci gminnych, na okres do 10 lat
i na czas nieokreœlony.

2. W umowach, o których mowa w ust. 1, nale¿y zamiesz-
czaæ odpowiednie postanowienia  umo¿liwiaj¹ce aktualizacjê

wysokoœci czynszów, okresów dzier¿awy lub najmu oraz ich  skra-
cania.

3. Umowa dzier¿awy lub najmu zawierana jest na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata, je¿eli jest to uzasadnione ze wzglêdu na przed-
miot i cele jakie ma osi¹gn¹æ dzier¿awa lub najem.

4. W przypadku, gdy nie zachodz¹ okolicznoœci wymienio-
ne w ust. 3, dzier¿awê lub najem zawiera siê na okres 3 lat.

§ 17. Nabywcy nieruchomoœci gminnych ponosz¹ koszty
niezbêdne do zbycia nieruchomoœci gminnych w tym tak¿e kosz-
ty zwi¹zane z zawarciem umowy kupna - sprzeda¿y.

§ 18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 19. Traci moc:
- uchwa³a Nr XIX/190/2001 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania
i obci¹¿ania nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Gminy Grod-
ków oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿-
szy ni¿ 3 lata,

- uchwa³a Nr XXIII/242/2002 Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci stanowi¹cych
mienie Gminy Grodków oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmo-
wania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata,

- uchwa³a Nr XV/157/04 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia
30 czerwca 2004 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad naby-
wania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci stanowi¹cych mie-
nie Gminy Grodków oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowa-
nia na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

§ 20. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego, na tablicy og³oszeñ Urzêdu, oraz roz-
plakatowaniu obwieszczeñ na terenie Miasta i Gminy Grodków.

§ 21. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski

Na podstawie art.1 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz.
295, Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Z dniem 1 marca 2005 r. zak³ada siê cmentarz komu-
nalny w miejscowoœci Jêdrzejów, zlokalizowany na dzia³ce geo-
dezyjnej nr 52/2 obrêb Jêdrzejów, Gmina Grodków zapisanej
w ksiêdze wieczystej nr 60913 prowadzonej w S¹dzie Rejono-
wym w Nysie w Wydziale Ksi¹g Wieczystych.
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Uchwa³a Nr XX/227/05
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie za³o¿enia cmentarza komunalnego w miejscowoœci Jêdrzejów na terenie Gminy Grodków
oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego

§ 2. Utrzymanie i zarz¹dzanie cmentarzem, o którym mowa
w § 1, nale¿y do Burmistrza Grodkowa.

§ 3. Ustala siê regulamin korzystania z cmentarza komu-
nalnego w miejscowoœci Jêdrzejów zgodnie z za³¹cznikiem do
niniejszej uchwa³y.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski
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Za³¹cznik do
uchwa³y Nr XX/227/05

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 23 lutego 2005 r.

Regulamin
korzystania z cmentarza komunalnego w Jêdrzejowie

§ 1. Miejsca na cmentarzu komunalnym przeznaczone s¹
do pochowania zmar³ych mieszkañców Jêdrzejowa. Dla pocho-
wania na cmentarzu innych osób, wymagana jest zgoda Burmi-
strza Miasta.

§ 2.  Wszelkie œmieci np. suche wieñce, kwiaty, znicze,
papiery itp. sk³adowane powinny byæ w miejscach do tego prze-
znaczonych.

§ 3.  Wszystkie przedmioty stanowi¹ce dekoracjê i ozdobê
grobów (np. wazony, latarnie, wieñce, kwiaty, krzy¿e itp.) wno-
szone na cmentarz z zamiarem ich powrotnego zabrania nale¿y
uprzednio zg³osiæ w biurze zarz¹dcy.

§ 4.  Zgody zarz¹dcy cmentarza wymaga:
1) prowadzenie wszelkich robót kamieniarskich i budow-

lanych;
2) wykonywanie betonowych wylewek przy grobach a tak-

¿e ok³adzin z cegie³, kamieni lub innych materia³ów;
3) umieszczanie ³awek i p³otków przy grobach;
4) sadzenie lub wycinka drzew i krzewów na cmentarzu;
5) wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi

i konnymi.

§ 5.  Zabrania siê:
1) dewastowania pomników i grobów, niszczenia kwia-

tów, rabatek, trawników, krzewów drzew i innych urz¹dzeñ cmen-
tarnych;

2) zaœmiecania terenu cmentarza, a zw³aszcza sk³ado-
wania œmieci pod drzewami, przy ogrodzeniach, wyrzucania za
ogrodzenie i w innych nie przeznaczonych do tego miejscach;

3) rozpalanie ognisk na terenie cmentarza;
4) palenia tytoniu (papierosów, cygar, fajek itp.), spo¿y-

wania alkoholu oraz przebywania na terenie cmentarza w sta-
nie nietrzeŸwym;

5) jazdy na rowerach;
6) wprowadzania psów i innych zwierz¹t na cmentarz;
7) parkowania pojazdów przy drodze dojazdowej do

cmentarza w sposób utrudniaj¹cy b¹dŸ uniemo¿liwiaj¹cy wjazd
i wyjazd z cmentarza;

8) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki
doros³ych,

9) ¿ebractwa;
10) przebywania na terenie cmentarza po godzinach jego

otwarcia.

§ 6. Cmentarz jest otwarty w nastêpuj¹cych godzinach:
1) w okresie od 1 maja do 30 wrzeœnia od godziny 600 do

godziny 2300;
2) w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia i od 1 paŸdzier-

nika do 31 grudnia od godziny 700 do godziny 1900, a w niedzielê
do 2000;

3) w dniach 31 paŸdziernika oraz 1 i 2 listopada przez
ca³¹ dobê.

§ 7. W sprawie za³atwiania spraw formalno - organizacyj-
nych niezbêdnych do pochowania zw³ok na cmentarzu oraz
w sprawie skarg i wniosków, jak te¿ innych spraw zwi¹zanych
z funkcjonowaniem cmentarza nale¿y zg³aszaæ siê do pokoju
nr 9 w Urzêdzie Miejskim w Grodkowie w godzinach pracy Urzêdu.

§ 8. Groby (w tym murowane - grobowce) oraz miejsca
rezerwowane pod te groby, nie mog¹ byæ przedmiotem obrotu
prywatnego.

§ 9. 1. Na cmentarzu stosuje siê op³aty:
1) za miejsca grzebalne i rezerwacje;
2) za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania us³ug

pogrzebowych i prac  kamieniarskich;
3) za korzystanie z obiektów cmentarnych;
4) za wjazd na teren cmentarza pojazdów;
5) inne wymienione w cenniku op³at za korzystanie z cmen-

tarza.
2. Wysokoœæ op³at, o których mowa w ust. 1, ustala za-

rz¹dca cmentarza.

§ 10.  Op³aty za miejsca grzebalne i rezerwacje:
1) op³aty za groby wnosi siê na okres 20 i 50 lat;
2) op³aty nie podlegaj¹ zwrotowi;
3) przed³u¿enie umowy na dalsze 20 lub 50 lat wymaga

ponownego uiszczenia op³aty 20 lub 50 letniej w roku kalenda-
rzowym, w którym wygasa wa¿noœæ poprzedniej op³aty;

4) w przypadku nieuiszczenia op³aty 20 lub 50 letniej
w terminie, grób kwalifikuje siê do likwidacji, co jest zgodne z
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami;

5) likwidacja grobu winna byæ poprzedzona informacj¹
umieszczon¹ na grobie i tablicy informacyjnej w biurze cmentar-
nym na co najmniej 3 miesi¹ce przed terminem likwidacji;

6) z czynnoœci zwi¹zanych z likwidacj¹ grobu sporz¹dza
siê protokó³.

§ 11. Prawo do dysponowania miejscem:
1) grób ziemny (zwyk³y) mo¿e byæ u¿yty do ponownego

pochowania w nim zw³ok dopiero po up³ywie 20 lat;
2) do dysponowania wolnym miejscem w grobie muro-

wanym, przeznaczonym do pochowania wiêcej nie jednego
zmar³ego uprawnieni s¹ cz³onkowie rodziny zmar³ego spoczy-
waj¹cego w tym grobie wed³ug podanej kolejnoœci:

a) pozosta³y ma³¿onek/ka,
b) krewni zstêpni (dzieci, wnuki itd.),
c) krewni wstêpni (rodzice, dziadkowie itp.),
d) krewni boczni do 4 stopnia,
e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
3) posiadanie prawa, o którym mowa w pkt 2, nie upo-

wa¿nia do odstêpowania miejsca osobom innym ni¿ wymienio-
ne w tym punkcie;

4) prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz in-
nych osób z pominiêciem kolejnoœci wymienionej w pkt 2;

5) prawo do grobu nie podlega regu³om dziedziczenia;
6) dysponentem nowo wybudowanego grobu murowa-

nego-grobowca jest osoba, która ponios³a nak³ady na jego wy-
budowanie i uiœci³a nale¿n¹ op³atê cmentarn¹;

7) w sprawach pochowania w istniej¹cym grobie decy-
zje podejmuje zarz¹dca cmentarza.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regula-
minem maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 23, poz. 295) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn.
zm.), Rada Gminy Kamiennik uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadza siê regulamin udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na
terenie Gminy Kamiennik.

I.  Postanowienia wstêpne

§ 2.1. Pomoc materialn¹ o charakterze socjalnym przy-
znaje Wójt Gminy Kamiennik ze œrodków finansowych przewi-
dzianych corocznie na ten cel w bud¿ecie Gminy Kamiennik.

2. Wprowadza siê wzór wniosku o przyznanie stypendium/
zasi³ku szkolnego stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

3. Z uwagi na wczeœniejszy brak formularzy dopuszcza siê
mo¿liwoœæ uwzglêdnienia w postêpowaniu weryfikacyjnym wnio-
sków z³o¿onych w innej formie ni¿ obowi¹zuj¹cy wzór. Musz¹
one jednak spe³niaæ wszystkie wymogi formalne, o których
mowa w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oœwiaty.

4. W rodzinach, w których liczba uczniów uprawnionych do
otrzymania stypendium przekracza jeden, pomoc udzielana jest
dla  ka¿dego ucznia na podstawie odrêbnego wniosku.

5. W przypadku ucznia lub s³uchacza koñcz¹cego naukê
wczeœniej ni¿ w miesi¹cu czerwcu, ostatnie stypendium wyp³a-
ca siê za miesi¹c, w którym ukoñczy³ on naukê.

II.  Sposób ustalania wysokoœci stypendium szkolnego

§ 3. Miesiêczna wysokoœæ stypendium szkolnego uzale¿-
niona jest od dochodu na osobê w rodzinie i wynosi ni¿ej usta-
lony procent kwoty zasi³ku rodzinnego, o którym mowa w art. 6,
ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255, z póŸn. zm.)

1) przy dochodach do 50 z³ na osobê
      -   do 200% zasi³ku rodzinnego,

2) przy dochodach od 51 do 100 z³ na osobê
       -   do 150% zasi³ku rodzinnego,

3) przy dochodach  od 101 z³ do 200 z³ na osobê
        -  do 100% zasi³ku rodzinnego,

4) przy dochodach powy¿ej 200 z³ na osobê
               -  80% zasi³ku rodzinnego.

III. Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 4.1. Stypendium szkolne jest udzielane w formie ca³ko-
witego lub czêœciowego pokrycia kosztów udzia³u w zajêciach
edukacyjnych obejmuj¹cych:

1) zajêcia wyrównawcze,
2) zajêcia edukacyjne w ramach kó³ zainteresowañ,
3) naukê jêzyków obcych,
4) zajêcia informatyczne w ramach szkolnej pracowni kom-

puterowej,
5) zajêcia logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej,
6) wycieczki i zielone szko³y.
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Uchwa³a Nr XXXV/203/05
Rady Gminy Kamiennik

z dnia 5 maja 2005 r.

w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Kamiennik

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym obejmuje:
1) zakup podrêczników,
2) zakup ksi¹¿ek typu encyklopedie, s³owniki, atlasy,
3) zakup przyborów szkolnych,
4) zakup zeszytów,
5) zakup stroju sportowego.
3. Uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych oraz s³uchaczom

kolegiów mo¿e byæ przyznana pomoc w formie ca³kowitego lub
czêœciowego zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pobierania
nauki poza miejscem zamieszkania lub ca³kowitego lub czê-
œciowego zwrotu kosztów zakwaterowania.

4. W uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne
mo¿e byæ udzielone w formie pieniê¿nej.

§ 5. Uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych mo¿e byæ przy-
znana pomoc materialna o charakterze rzeczowym, o której
mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.

§ 6. Jeden uczeñ mo¿e otrzymaæ pomoc materialn¹
w ró¿nych formach z zastrze¿eniem, i¿ ³¹czna wysokoœæ udzielo-
nej pomocy nie mo¿e przekroczyæ stawek okreœlonych w § 3.

IV. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przy-
znawana w formie, o której mowa w § 4 ust. 1, realizowana
bêdzie przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadz¹-
cego zajêcia edukacyjne.

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, o której
mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 5, udzielana bêdzie na podstawie
faktur lub rachunków wskazuj¹cych imiennie nabywcê, którym
bêdzie uczeñ, rodzic lub  opiekun prawny, w postaci wyp³aty go-
tówkowej w kasie Urzêdu Gminy Kamiennik lub przelewu na
rachunek bankowy wnioskodawcy.

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym  przyznana
w formie, o której mowa  w § 4 ust. 4, wyp³acana bêdzie rodzi-
com ucznia, prawnym opiekunom lub pe³noletniemu uczniowi
gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy Kamiennik lub przelewem na
ich rachunek bankowy.

4. Pomoc materialna dla uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych w formie ca³kowitego lub czêœciowego zwrotu kosztów
dojazdu udzielana bêdzie w formie pieniê¿nej na podstawie
imiennych biletów miesiêcznych.

5. Pomoc materialna dla uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych w formie ca³kowitego lub czêœciowego zwrotu kosztów za-
kwaterowania udzielana bêdzie w formie pieniê¿nej na podsta-
wie zaœwiadczeñ o wysokoœci op³at wystawionych przez pod-
mioty prowadz¹ce bursê, internat lub kwaterê.

V. Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego

§ 8.1. Przedstawiciel ustawowy ucznia lub pe³noletni uczeñ
ubiegaj¹cy siê o przyznanie zasi³ku szkolnego, sk³adaj¹ wnio-
sek w Urzêdzie Gminy Kamiennik, w terminie okreœlonym
w art. 90e ust. 4 ustawy o systemie oœwiaty.
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2. Za zdarzenie losowe uznaje siê w szczególnoœci: ca³-
kowit¹ lub czêœciow¹ utratê przez rodzinê ucznia lub s³uchacza
mienia na skutek: po¿aru, powodzi lub kradzie¿y oraz œmieræ
rodzica lub opiekuna prawnego ucznia lub s³uchacza.

3. Osoba wystêpuj¹ca z wnioskiem powinna udokumen-
towaæ, ¿e zdarzenie losowe mia³o miejsce oraz podaæ datê tego
zdarzenia.

4. Zasi³ek szkolny przyznaje Wójt Gminy Kamiennik
uwzglêdniaj¹c indywidualn¹ sytuacjê materialn¹ ucznia jaka
wyst¹pi³a z powodu zdarzenia losowego.

5. Zasi³ek szkolny mo¿e byæ przyznany w formie pieniê¿nej
na pokrycie wydatków o charakterze edukacyjnym, których ro-
dzaj okreœlony zosta³ w decyzji administracyjnej przyznaj¹cej

zasi³ek szkolny. Wydatki wnioskodawca powinien udokumento-
waæ przedstawiaj¹c stosowne rachunki wystawione na jego
nazwisko.

§ 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ka-
miennik.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

Załącznik 
do uchwały Nr XXXV/203/05

Rady Gminy Kamiennik
z dnia 5 maja 2005 r.

 
……………………………………….                                  
  / imię i nazwisko wnioskodawcy                                                     
                                                                                                             
………………………………………. 
        / adres zamieszkania / 
………………………………………. 
 
 
 
 
                                                                                         Wójt Gminy Kamiennik 
 
 
 

Wniosek o przyznanie stypendium / zasiłku / szkolnego 
w okresie………………………………… 

 
 

1. Dane osobowe ucznia /słuchacza /wychowanka  
 

Nazwisko …………………………………..imię ………………………………. 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………… 

Imiona rodziców ………………………………………………………………… 

Adres stałego zameldowania ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

2. Informacja o szkole / uczelni / ośrodku / 

Nazwa Szkoły……………………………………………………………………. 

Adres……………………………………………………………………………... 

Klasa / rok studiów ……………………………………………………………… 
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3. Informacja o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie     
domowym: 

 
Imię i nazwisko        Stopień pokrewieństwa 

(ojciec, matka, rodzeństwo) 
Miejsce zatrudnienia lub 
nauki (nazwa zakładu, 
szkoły) 

   
   
   
   
   
   
   

4. Dane o dochodach rodziny w miesiącu poprzedzającym złoŜenie wniosku. 

Łączna wysokość dochodów rodziny /netto/………………………………………… 

Wysokość dochodów na osobę w rodzinie /netto/…………………………………… 

5. ZłoŜenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą z: 
…………...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(Opis okoliczności powodujących trudną sytuację materialną rodziny np.: niskie dochody na osobę, bezrobocie, 
niepełnosprawność, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, cięŜka lub długotrwała choroba, niepełna rodzina. 
W przypadku wniosku o zasiłek szkolny opisać zdarzenie losowe i datę jego wystąpienia) 

6. Wnioskowana forma pomocy  (zaznaczyć właściwą pozycję) 

1) całkowite (częściowe)* pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole  
w ramach planu nauczania, a takŜe udział w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą 
……………………………………………………………………………...........                                            
(rodzaj zajęć)                                                 

prowadzonych przez 
…………………………………………...................……………………….                                                                                  
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) 

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup 
podręczników  innych pomocy naukowych. 

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki 
poza miejscem zamieszkania, - (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb 
socjalnych) 
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7. Oświadczam, Ŝe otrzymuję / nie otrzymuję 
          socjalne ze środków publicznych.
Źródło aktualnie otrzymywanego    
stypendium
 
 
 
      

 
      9.   WyraŜam zgodę na przetwarzanie podanych wyŜej danych osobowych wyłącznie  

             

                                                                                            
                                                                                                    niepełnoletniego)                   
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Opinia dyrektora szkoły / ośrodka / kolegium ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
        ………………………………..                                          ……………………………. 
              (pieczęć nagłówkowa)                                                         (podpis dyrektora) 
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Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z póŸn.zm.) i § 4 uchwa³y Nr II/13/2002 Rady Powiatu w Klucz-
borku  z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysoko-
œci op³at za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 6 poz.157), uchwala siê co nastê-
puje:

§ 1. Ustala siê wysokoœæ zwaloryzowanej stawki op³aty  za
usuwanie pojazdów z drogi w okresie od dnia  1 kwietnia 2005 r.
do 31 marca 2006 r., któr¹  okreœla  za³¹cznik nr 1   do niniejszej
uchwa³y.

§ 2. Ustala siê wysokoœæ zwaloryzowanej stawki  op³aty za
parkowanie pojazdów, o których mowa w § 1  w okresie od dnia
1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r., któr¹  okreœla  za³¹cznik
nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr 100/309/2005
Zarz¹du Powiatu w Kluczborku

z dnia 8 marca 2005 r.

w sprawie waloryzacji stawek op³at za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

Zarz¹d Powiatu:

Stanis³aw Rakoczy

Irena Kielar

Otylia Skoczylas

Stanis³aw Stenzel

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 100/309/2005

Zarz¹du Powiatu w Kluczborku
z dnia  8 marca 2005 r.

Rodzaj usługi 

Lp. Rodzaj pojazdu 
Dojazd do miejsca 
zdarzenia i powrót                                    

do siedziby jednostki 
(za 1 kmw zł -netto)  

Holowanie- transport 
pojazdu                  

(za 1 km w zł -netto)                  

Załadunek  
i rozładunek pojazdu 

(za 1 roboczo-godz                  
w zł -netto)  

1. Motocykl,  motorower 1,56 1,56 20,86 

2. O dopuszczalnej masie 
całkowitej do 1,6 t 

1,87 1,87  26,08 

3. O dopuszczalnej masie 
całkowitej  
pow. 1,6 t do 3,5 t 

2,09 2,09 36,51 

4. O dopuszczalnej masie 
całkowitej 
pow. 3,5 t  

5,11 5,11 51,32 

 
  Wysokości opłat podane są w cenach netto, za usługi wymienione doliczany jest podatek VAT. 

Op³aty za usuwanie pojazdów z drogi
obowi¹zuj¹ce od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r.

z uwzglêdnieniem waloryzacji o œrednioroczny wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za rok 2004
tj. 3,5% w stosunku do  2003 r. - zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 stycznia 2005 r. (M.P. Nr 5 poz. 63)
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 100/309/2005

Zarz¹du Powiatu w Kluczborku
z dnia  8 marca 2005 r.

Opłata  netto za parkowanie w zł za 1 godz. 

Lp. Rodzaj pojazdu 
Czas 

parkowania 
do 1 godz. 

Czas 
parkowania do 

6 godz. 

Czas 
parkowania                     
do 12 godz. 

Czas 
parkowania                     
do 24 godz. 

Za kaŜdą 
następną  
rozpoczętą 

dobę 

1. Motocykl, motorower 1,04 4,17 5,21 5,21 5,21 

2. O dopuszczalnej masie 
całkowitej do 1,6 t 

1,04 4,17 6,88 10,22 10,22 

3. O dopuszczalnej masie 
całkowitej 

pow. 1,6 t do 3,5 t 

1,04 4,17 7,30 10,43 10,43 

4. O dopuszczalnej masie 
całkowitej 

pow. 3,5 t do 12 t 

4,17 8,34 12,83 14,50 14,50 

5. O dopuszczalnej masie 
całkowitej 

powyŜej 12 t 

5,95 12,83 17,10 20,86 20,86 

Opłaty  podane są w cenach netto, za usługi wymienione doliczany jest  podatek VAT. 

Op³aty za parkowanie pojazdów
obowi¹zuj¹ce od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r.

z uwzglêdnieniem waloryzacji o œrednioroczny wskaŸnik wzrostu cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych za rok 2004 tj. 3,5%  w stosunku do  2003 r. - zgodnie z

komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 stycznia 2005 r. (M.P. Nr 5 poz. 63)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn.zm./, Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala:

§ 1. Zmieniæ w miejscowoœci Kolonowskie nazwê ulicy
z "15 - Lecia PRL" na "Jana Paw³a II".
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Uchwa³a Nr XXVII/142/05
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kolo-
nowskiego.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, 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) oraz na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64,
poz. 593, Nr 99, poz. 1001), Rada Miejska w Leœnicy uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê koszt 1 godziny us³ug opiekuñczych na
kwotê 11,50 z³.

§ 2. Podstaw¹ przyznania pomocy w formie us³ug opie-
kuñczych jest:

1) udokumentowany zaœwiadczeniem lekarskim stan fi-
zyczny, powoduj¹cy zale¿noœæ od pomocy osób drugich, unie-
mo¿liwiaj¹cy samodzieln¹ egzystencjê;

2) wywiad œrodowiskowy przeprowadzony w miejscu za-
mieszkania.

§ 3. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej przyznaje pomoc w for-
mie us³ug opiekuñczych okreœlaj¹c ich wymiar oraz zakres,
w zale¿noœci od stanu zdrowia chorego.

§ 4.1. W decyzji o przyznaniu œwiadczenia w postaci us³ug
opiekuñczych okreœla siê wysokoœæ odp³atnoœci, któr¹ ponosi
œwiadczeniobiorca, albo przyznaje siê œwiadczenie nieodp³at-
ne.

2. Us³ugi opiekuñcze przys³uguj¹ nieodp³atnie osobom,
których wysokoœæ dochodu nie przekroczy³a kwoty okreœlonej
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.

3. Osoby niespe³niaj¹ce warunków, o których mowa w § 4
pkt 2 zwracaj¹ wydatki za us³ugi opiekuñcze na zasadach okre-
œlonych w tabeli nr 1.

§ 5. Op³ata za œwiadczone us³ugi opiekuñcze lub specja-
listyczne us³ugi opiekuñcze winna byæ wnoszona bezpoœrednio
do kasy lub na rachunek bankowy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Leœnicy, w terminie ostatniego dnia ka¿dego miesi¹ca.

§ 6. Kwoty okreœlaj¹ce dochód na osobê s¹ waloryzowa-
ne na zasadach i w trybie okreœlonym w art. 9 ust. 1 ustawy
o pomocy spo³ecznej.
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Uchwa³a Nr XXX/156/05
Rady Miejskiej w Leœnicy

z dnia 7 marca 2005 r.

w sprawie okreœlenia szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych warunków czêœciowego lub ca³kowitego zwolnienia z tych op³at i trybu ich pobierania

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wnio-
sek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracownika socjal-
nego Kierownik Oœrodka mo¿e ca³kowicie lub czêœciowo zwol-
niæ od ponoszenia odp³atnoœci na czas okreœlony.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le-
œnicy.

§ 9. Trac¹ moc:

1. Uchwa³a Nr XXXII/192/97 Rady Miejskiej w Leœnicy
z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na
us³ugi opiekuñcze.

2. Uchwa³a Nr V/22/02 Rady Miejskiej w Leœnicy z dnia
30 grudnia 2002 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad zwro-
tu wydatków na us³ugi opiekuñcze.

3. Uchwa³a Nr XXVII/144/04 Rady Miejskiej w Leœnicy
z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków
przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i specjalistycz-
ne us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych warunków czêœcio-
wego lub ca³kowitego zwolnienia z tych op³at i trybu ich pobierania.

§ 10. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

 Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

           Tabela nr 1    
 

Dochód na osobę w rodzinie, na 
podstawie art. 8 ust. 1 

 

 
Wysokość odpłatności liczona od kosztu usług 

w % 

 
 

 
Do 100%          461,00 zł 
100%-150%     461,01 zł  - 691,50  zł 
151%-200%     691,51 zł -  922,00  zł 
201%-250%     922,01 zł -  1152,50  zł 
251%-300%     1152,51 zł -1383,00  zł 
pow. 300%        pow.1383,00 

 
Osoba samotna 

 
Nieodpłatnie 

5% 
20% 
50% 
70% 
100% 

 

 
w rodzinie 

 
Nieodpłatnie 

20% 
50% 
60% 
80% 
100% 
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Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ,
Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228,
poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845), Rada
Miejska w Namys³owie uchwala kryteria i tryb przyznawania na-
gród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich
osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze, zwane dalej regula-
minem.

Rozdzia³ I
Postanowienia wstêpne

§ 1.1. Regulamin stosuje siê do nauczycieli i dyrektorów
zatrudnionych w gimnazjach, szko³ach podstawowych, przed-
szkolach i zespo³ach szkolno - przedszkolnych prowadzonych
przez Gminê Namys³ów .

2. Ilekroæ w dalszej czêœci uchwa³y jest mowa o:
1) placówce oœwiatowej - nale¿y przez to rozumieæ przed-

szkole, szko³ê podstawow¹, gimnazjum, zespó³ szkolno-przed-
szkolny, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Namy-
s³ów,

2) nauczycielach bez bli¿szego okreœlenia - rozumie siê
przez to nauczycieli, o których mowa w ust. 1,

3) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagro-
dzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181),

4) zak³adowej organizacji zwi¹zkowej - rozumie siê przez
to Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Namy-
s³owie i Miêdzyzak³adow¹ Komisjê Organizacji Zwi¹zkowej NSZZ
"Solidarnoœæ" Pracowników Oœwiaty  i Wychowania w Namys³o-
wie.

Rozdzia³ II
Sposób podzia³u œrodków

§ 2.1. Ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczy-
cieli w wysokoœci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ oso-
bowych wszystkich nauczycieli, przyznawane s¹ nagrody Burmi-
strza Namys³owa, zwane dalej nagrodami Burmistrza oraz na-
grody dyrektorów placówek oœwiatowych, zwane dalej nagroda-
mi Dyrektora.

2.Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ tego funduszu:
1) 65 % œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody

Dyrektora,
2) 35 % œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody

Burmistrza.

Rozdzia³ III
Wysokoœæ nagród

§ 3.1. Ustala siê nagrody Burmistrza I i II stopnia, z tym ¿e
minimalna kwota nagrody I stopnia nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wy-
sokoœæ 100 % zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela dyplo-
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w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze

mowanego z kwalifikacjami magister z przygotowaniem peda-
gogicznym, o którym mowa w rozporz¹dzeniu. Wysokoœæ nagro-
dy II stopnia jest uznaniowa, jednak nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿
nagroda Dyrektora I stopnia.

2. Ustala siê nagrody Dyrektora I i II stopnia, z tym ¿e mini-
malna kwota nagrody  I stopnia nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wyso-
koœæ 60 % zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela mianowa-
nego z kwalifikacjami magister z przygotowaniem pedagogicz-
nym, o którym mowa w rozporz¹dzeniu. Wysokoœæ nagrody
II stopnia jest uznaniowa, jednak nie mo¿e ona byæ ni¿sza ni¿
50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty  z kwa-
lifikacjami magister z przygotowaniem pedagogicznym.

Rozdzia³ IV
Kryteria przyznawania nagród

§ 4.1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ cha-
rakter uznaniowy i przyznawane s¹ nauczycielom za szczególne
oraz wybitne osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze i opie-
kuñcze w pracy zawodowej.

2. Nagroda Burmistrza mo¿e byæ przyznana:
1) nauczycielowi, który posiada wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy

zawodowej, przepracowa³ w szkole co najmniej 3 lata i spe³nia
co najmniej dziesiêæ kryteriów z zawartych w ust. 4,

2) dyrektorowi, który legitymuje siê wyró¿niaj¹c¹ ocen¹
pracy zawodowej, przepracowa³ w szkole co najmniej 1 rok
i spe³nia co najmniej dziesiêæ kryteriów z zawartych w ust. 4,
w tym piêæ  zawartych w punkcie 3.

3. Nagroda Dyrektora mo¿e byæ przyznana nauczycielowi,
który posiada wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy zawodowej, przepraco-
wa³ w szkole co najmniej 1 rok oraz spe³nia co najmniej osiem
kryteriów z wymienionych w ust. 4.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce kryteria przyznawania nauczy-
cielom (dyrektorom) nagrody:

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
a) osi¹ga dobre i bardzo dobre wyniki w nauczaniu,  po-

twierdzone w sprawozdaniach i w wynikach egzaminów uczniów,
przeprowadzanych przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra-
¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowa-
nia autorskich programów i publikacji,

c) osi¹ga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem siê uczniów do udzia³u w ogólnopolskich
olimpiadach przedmiotowych, zajêciem przez uczniów (grupê
uczniów) I - III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach,
przegl¹dach i festiwalach na szczeblu wojewódzkim, regional-
nym, ogólnopolskim,

d) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z ucznia-
mi uzdolnionymi  lub uczniami maj¹cymi trudnoœci w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystoœci szkolne
i œrodowiskowe,

f) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wy-
poczynek dla dzieci i m³odzie¿y,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
i wypoczynkowe,
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h) posiada osi¹gniêcia w pracy pozalekcyjnej,
i) sprawuje opiekê nad organizacjami spo³ecznymi dzia-

³aj¹cymi w placówce oœwiatowej,
j) osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
k) umiejêtnie dzieli siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniami

z pracy dydaktyczno - wychowawczej z innymi nauczycielami,
l) posiada publikacje z zakresu dzia³alnoœci oœwiatowej,

a w szczególnoœci z pracy dydaktyczno - wychowawczej;
2) w zakresie pracy opiekuñczej:
a) zapewnia pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom,

bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej, pochodz¹-
cym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi dzia³alnoœæ, maj¹c¹ na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii wœród m³odzie¿y, w szczegól-
noœci narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje wspó³pracê placówki oœwiatowej z jednost-
kami systemu ochrony zdrowia, policj¹, poradni¹ psychologicz-
no - pedagogiczn¹, organizacjami i stowarzyszeniami oraz ro-
dzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patolo-
gii spo³ecznej i niedostosowania dzieci i m³odzie¿y,

d) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu placówki oœwiato-
wej, rozwija formy wspó³dzia³ania placówki z rodzicami;

3) w zakresie innej dzia³alnoœci statutowej szko³y:
a) troszczy siê o mienie placówki oœwiatowej, polepsza-

nie bazy dydaktycznej,
b) anga¿uje siê w remonty i inwestycje realizowane w pla-

cówce oœwiatowej,
c) zdobywa dodatkowe œrodki finansowe dla placówki

oœwiatowej,
d) umiejêtnie i racjonalnie gospodaruje œrodkami finan-

sowymi placówki oœwiatowej,
e) dobrze wspó³pracuje z samorz¹dem terytorialnym oraz

z rad¹ pedagogiczn¹ i rad¹ rodziców,
f) pozyskuje sponsorów i sojuszników placówki oœwiatowej,
g) prowadzi lekcje lub zajêcia otwarte dla innych nauczycieli,
h) prawid³owo prowadzi nadzór pedagogiczny,
i) wzorowo kieruje placówk¹ oœwiatow¹,
j) prawid³owo organizuje pomoc psychologiczno - peda-

gogiczn¹,
k) w³aœciwie kszta³tuje stosunki interpersonalne;
4) w zakresie dzia³alnoœci pozaszkolnej:
a) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia

zawodowego,
b) aktywnie pomaga w adaptacji zawodowej nauczycieli

podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela,
c) promuje placówkê oœwiatow¹ poprzez udzia³ w pra-

cach ró¿nych organizacji  spo³ecznych i stowarzyszeniach oraz
instytucjach.

Rozdzia³ V
Tryb zg³aszania  kandydatów do nagrody

§ 6.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza  mo¿e
wyst¹piæ:

1) dla nauczyciela:
a) dyrektor placówki oœwiatowej,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Kultury Fizycznej Urzêdu

Miejskiego w Namys³owie
e) nauczyciel - metodyk,
f) zak³adowe organizacje zwi¹zkowe;
2) dla dyrektora placówki oœwiatowej:
a) wizytator Kuratorium Oœwiaty w Opolu,
b) naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Kultury Fizycznej Urzêdu

Miejskiego w Namys³owie,
c) rada pedagogiczna,
d) rada rodziców.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora mo¿e
wyst¹piæ:

1) rada pedagogiczna,
2) rada rodziców,
3) zak³adowe organizacje zwi¹zkowe.

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodê nale¿y podaæ kon-
kretne i wymierne efekty osi¹gane przez osobê nominowan¹ do
nagrody za okres ostatniego roku.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, okreœla
za³¹cznik do uchwa³y.

5. Wnioski, o których mowa w ust.1 i ust. 2, nale¿y sk³adaæ
do 30 wrzeœnia  odpowiednio:

1) o nagrodê Burmistrza - w Wydziale Oœwiaty i Kultury
Fizycznej Urzêdu Miejskiego w Namys³owie,

2) o nagrodê Dyrektora - w sekretariacie placówki oœwia-
towej.

6. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza sk³adane przez
dyrektora placówki oœwiatowej, radê rodziców, nauczyciela me-
todyka oraz zak³adowe organizacje zwi¹zkowe, wymagaj¹ wcze-
œniejszego ich zaopiniowania przez radê pedagogiczn¹.

Rozdzia³ VI
Tryb przyznawania  nagród

§ 7.1. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
1) ze œrodków, o których mowa § 2 ust. 2 pkt 1 - dyrektor

placówki oœwiatowej,
2) ze œrodków, o których mowa § 2 ust. 2 pkt 2 - Burmistrz

Namys³owa.
2. Nagrodê, o której mowa w ust. 1 pkt 2, mo¿e z w³asnej

inicjatywy przyznaæ Burmistrz .
3. Nagrody, o których mowa w niniejszym regulaminie s¹

przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnio-
nych przypadkach mog¹ byæ przyznane nauczycielowi (dyrekto-
rowi) w innym czasie.

4. Nauczyciel (dyrektor), któremu zosta³a przyznana na-
groda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza siê w jego
teczce akt osobowych.

Rozdzia³ VII
Przepisy koñcowe

§ 8. Regulamin zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Za-
rz¹d Oddzia³u ZNP w Namys³owie i Komisjê Zak³adow¹ NSZZ
"Solidarnoœæ" Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej Pracow-
ników Oœwiaty i Wychowania w Namys³owie.

§ 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Na-
mys³owa.

§ 10. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Namys³owie
Nr XX/303/2000 z dnia 22 wrzeœnia 2000 r. w sprawie regulami-
nów okreœlaj¹cych szczegó³owe warunki obliczania nauczycie-
lom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raŸnych zastêpstw, dodatku za warunki pracy oraz przydzia³u na-
gród ze specjalnego funduszu nagród.

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

Przewodnicz¹ca Rady
Teresa Ceglecka - Zielonka
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do uchwały Nr XXIV/173/05

Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 marca 2005 r.

 
 

Wniosek 
 
 
 

o przyznanie nagrody  ........................................................................       
 

dla 
(imiona i nazwisko) 

 
 

(wykształcenie, stopień specjalizacji zawodowej, staŜ pracy pedagogicznej) 
___________________________________________________________________________ 

 
zatrudnionemu/nej  w 

(nazwa  placówki oświatowej) 
 
 

Dane o kandydacie 
 
 

(imiona rodziców) 
 

Nr ewidencyjny PESEL 
 

           

Data urodzenia(dzień-miesiąc-rok) 
 
 

Miejsce (miejscowość) urodzenia 
 

Adres zamieszkania 
Województwo-gmina 
 
Ulica: 
 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Miejscowość 
  
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Telefon 
 

 
 
Dotychczas otrzymane nagrody: 
 
 
 

 



   Województwa Opolskiego Nr 36 Poz. 1169
  Dziennik Urzêdowy

- 2976 -

Uzasadnienie: 
(obok innych zasług w treści umieścić równieŜ wykaz wydanych przez kandydata publikacji, dokumentacji, 
pomocy naukowych, programów nauczania, osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, innych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinia rady pedagogicznej: 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________

___________________________________________________________________________
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Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, 10, 10a i art. 42c ust. 3
oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.) oraz
przepisów rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu  z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagradzania za  pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U.
Nr 22, poz. 181), po uzgodnieniu z nauczycielskimi zwi¹zkami
zawodowym, Rada Gminy Olszanka uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek
i  szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania innych sk³adników wyna-
grodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy, szczegó³owy spo-
sób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ nauczyciel-
skiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego
przyznawania i wyp³acania, w nastêpuj¹cym brzmieniu:

Regulamin
okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki

przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, moty-
wacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokoœæ
i warunki wyp³acania innych  sk³adników wynagrodzenia wy-
nikaj¹cych ze stosunku pracy, szczegó³owy sposób oblicza-
nia  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przy-
znawania i wyp³acania

Rozdzia³  I
Postanowienia wstêpne

§ 2.1. Niniejszy regulamin stosuje siê do nauczycieli za-
trudnionych w szko³ach podstawowych, przedszkolach i gimna-
zjum prowadzonym  przez Gminê Olszanka (woj. opolskie).

2. Regulamin okreœla dla nauczycieli poszczególnych stop-
ni awansu zawodowego:

1) wysokoœæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyzna-
wania dodatków:

a) motywacyjnego,
b) funkcyjnego,
c) za warunki pracy,
2) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za go-

dziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraŸnych zastêpstw,
3) wysokoœæ i warunki wyp³acania innych œwiadczeñ wy-

nikaj¹cych ze stosunku pracy.
3. Regulamin niniejszy okreœla tak¿e wysokoœæ dodatku

mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania
i wyp³acania.
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w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i  szczegó³owe warunki przyznawania nauczycie-
lom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania innych
sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy, szczegó³owy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz

szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania

4. Ilekroæ w dalszych przepisach bez bli¿szego okreœlenia
jest mowa o:

1) regulaminie - rozumie siê przez to regulamin okreœlaj¹-
cy wysokoœæ oraz szczególne warunki przyznawania nauczycie-
lom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, za niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, zasady
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasa-
dy przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego,

2) Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  (j.t. Dz. U. 2003 r. Nr 118,
poz. 1112 z póŸn. zm.),

3) rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181),

4) organie prowadz¹cym szko³ê, przedszkole - rozumie
siê  przez to Gminê Olszanka,

5) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê,
gimnazjum, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Ol-
szanka,

6) dyrektorze  lub wicedyrektorze - nale¿y rozumieæ  dy-
rektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorz¹du
terytorialnego, o której mowa w § 2 ust. 1 regulaminu,

7) nauczycielach bez bli¿szego okreœlenia - rozumie siê
przez to nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 1 regulaminu,

8) roku  szkolnym - nale¿y  przez  to  rozumieæ  okres  pracy
szko³y,  placówki  oœwiatowej   od 1 wrzeœnia danego roku do
31 sierpnia roku nastêpnego,

9) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
10) uczniu - rozumie siê przez to tak¿e wychowanka,
11) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - na-

le¿y przez to rozumieæ tygodniowy   obowi¹zkowy wymiar godzin,
o którym mowa § 1 rozporz¹dzenia,

12) zak³adowej organizacji zwi¹zkowej - rozumie siê
przez to Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Olszance.

Rozdzia³ II
Dodatek motywacyjny

§ 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest:

1) uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wy-
chowawczych i  opiekuñczych,   a w szczególnoœci:

a) osi¹ganie w pracy dydaktyczno - wychowawczej pe³nej
realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych tre-
œci, korelacji treœci programowych z innymi przedmiotami, a tak-
¿e uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoœci
oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktycz-
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no - wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami
w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach spor-
towych, olimpiadach, itp.,

b) stosowanie ró¿norodnych metod nauczania oraz po-
równywanie efektywnoœci stosowanych metod,

c) stosowanie nowych rozwi¹zañ metodycznych w zajê-
ciach dydaktyczno - wychowawczych,

d) prowadzenie  lekcji otwartych w ramach prac zespo³u
przedmiotowego lub z w³asnej inicjatywy,

e) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów  we wspó³pracy z ich  rodzicami,

f) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne  i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrze-
buj¹cych szczególnej opieki,

g) prowadzenie dzia³alnoœci maj¹cych na celu zapobie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej,

2) jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzo-
nym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem  lub
zajêciem, a w szczególnoœci:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzie-
lonych obowi¹zków,

b) podnoszenie umiejêtnoœci zawodowych - udzia³ w do-
skonaleniu warsztatu pracy oraz  ró¿nych formach doskonale-
nia zawodowego,

c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
d) opracowywanie publikacji naukowych zwi¹zanych

z warsztatem pracy,
e) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
f) dba³oœæ o mienie szko³y i poszerzenie bazy dydaktycznej,
g) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pe-

dagogicznej,
h) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿-

bowych,
i) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozy-

tywnej oceny dorobku zawodowego,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o których mowa

w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, za-

wodach sportowych  i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi

organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych

form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ  statuto-
wych szko³y.

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego  dyrek-
torowi szko³y, poza wymienionymi w § 3 ust. 1, jest spe³nienie
nastêpuj¹cych kryteriów:

1) tworzenie warunków do realizacji zadañ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych szko³y, w tym: opracowanie ar-
kusza organizacyjnego, wyposa¿enie w œrodki dydaktyczne,
sprzêt, organizowanie dzia³alnoœci administracyjnej, gospodar-
czej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrze-
ganiem odpowiednich warunków bhp i p.po¿.,

2) opracowanie i realizacja planu finansowego szko³y
w tym równie¿ pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych,

3) dba³oœæ o mienie, w tym: organizowanie przegl¹dów
technicznych, prace konserwacyjno - remontowe, czystoœæ i es-
tetyka szko³y,

4) prowadzenie spraw osobowych, w tym: zatrudnianie
zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracow-
ników, dysponowanie funduszem œwiadczeñ socjalnych, dyscy-
plina pracy,

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym: realiza-
cja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad
nauczycielami rozpoczynaj¹cymi pracê w zawodzie, zachêcanie
do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia
zawodowego, realizacja zaleceñ  i wniosków organów nadzoru
pedagogicznego,

6) wspó³dzia³anie z organem prowadz¹cym w zakresie
realizacji zadañ edukacyjnych i wychowawczych  oraz realizacja
zaleceñ i wniosków  organu prowadz¹cego,

7) kszta³towanie atmosfery  pracy w szkole, s³u¿¹cej reali-
zacji statutowych zadañ przez podleg³ych pracowników,

8) wspó³praca z organami szko³y i zwi¹zkami zawodowymi,
9) pozosta³e obowi¹zki:
a) przestrzeganie regulaminu pracy,
b) troska o stan bazy, estetykê, ³ad, porz¹dek,
c) samodzielnoœæ i inicjatywa w rozwi¹zywaniu problemów,
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadañ do-

datkowych /konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wyko-
nywanie pomocy dydaktycznych/.

3. Stopieñ spe³nienia warunków uprawniaj¹cych do przy-
znania dodatku motywacyjnego nauczycielowi, dyrektorowi usta-
la siê przy zastosowaniu  odpowiedniej punktacji, a mianowicie:

1) za realizacjê zadañ i wywi¹zywanie siê z obowi¹zków
okreœlonych w § 3 ust. 1 i 2, przyznaje siê punkty dodatnie (+),

2) za brak realizacji zadañ okreœlonych w § 3 ust. 1 i 2,
przyznaje siê punktów  zero   (" 0"),

3) za niewywi¹zywanie siê z obowi¹zków okreœlonych
w § 3 ust. 1 i 2, przyznaje siê punkty ujemne (-).

4. Wysokoœæ stawek punktacji, o których mowa w § 3 ust. 3,
okreœla za³¹cznik nr 1 do regulaminu.

5. Podstaw¹ przyznania odpowiedniej  stawki punktowej,
o której mowa w  § 3 ust. 3 i 4, stanowi zgromadzona dokumen-
tacja, stosowna i odpowiednia dla poszczególnych osi¹gniêæ
nauczyciela, z okresu poprzedzaj¹cego przyznanie dodatku,
o  jakim mowa w § 3 ust. 10.

6. Stawka dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, w za-
le¿noœci od iloœci uzyskanych punktów, o których mowa w  § 3
ust. 3 i 4, mo¿e wynosiæ od 0% (minimalna) do 20% (maksy-
malna) stawki bazowej, z zastrze¿eniem ust. 8.

7. Stawk¹ bazow¹ do obliczenia dodatku motywacyjnego
jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela sta¿ysty, w pierwszej kategorii zaszeregowania.

8. Ustala siê ³¹czn¹ pulê œrodków finansowych przezna-
czonych na wyp³atê dodatków motywacyjnych w poszczególnych
szko³ach w wysokoœci, co najmniej 2% kwoty planowanej na
wynagrodzenia zasadnicze ogó³u nauczycieli zatrudnionych
w danej szkole.

9. Wyp³ata dodatków motywacyjnych nastêpuje w ramach
przyznanych w bud¿ecie szko³y œrodków.

10. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego oblicza siê mno-
¿¹c stawkê bazow¹, o której mowa w ust. 7, przez odpowiedni¹
stawkê procentow¹, o której mowa w ust. 6, a uzyskan¹ z po-
mno¿enia kwotê zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e
kwotê do 0,49 z³ pomija, a co najmniej  0,50 liczy siê za pe³ny z³oty.

11. Dodatek  motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlo-
ny, nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.

12. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1) nauczycielowi, zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 3

ust. 1- dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi, zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 3

ust. 1 i 2 - Wójt Gminy.
13. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole do-

datek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.

14. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej  szkole,
zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela,  dodatek motywacyjny ustala
dyrektor szko³y, do której nauczyciel zosta³ przeniesiony, po za-
siêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.
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15. Decyzjê o przyznaniu dodatku motywacyjnego  nauczy-
cielowi lub dyrektorowi szko³y przekazuje siê w formie pisemnej.

16. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ III
Dodatek funkcyjny

§ 4.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e:

1) dyrektorowi - w wysokoœci od 5% do 50%,
2) wicedyrektorowi - w wysokoœci od 5% do 30%
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

ciela ustalonej przez MENiS dla obowi¹zkowego wymiaru go-
dzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych zgod-
nie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom, któ-
rym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.

3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego  dla nauczycieli, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoœæ szko³y, liczbê
uczniów i oddzia³ów, liczbê kadry kierowniczej w szkole i zatrud-
nionych pracowników, z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z zajmo-
wanego stanowiska, wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalowe,
œrodowiskowe i spo³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:

1) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi szko³y  - Wójt Gminy.
4. Nauczycielowi, któremu powierzono:
1) opiekê nad oddzia³em w przedszkolu, przys³uguje do-

datek funkcyjny za wychowawstwo w kwocie 2 z³ za jednego
wychowanka w powierzonym opiece oddziale - dodatek ten przy-
dziela siê na czas okreœlony, na jeden lub dwa semestry dane-
go roku szkolnego,

2) opiekê nad oddzia³em w szkole podstawowej i w gim-
nazjum, przys³uguje dodatek funkcyjny za wychowawstwo
w kwocie 1,5 z³ za jednego ucznia w powierzonym opiece od-
dziale - dodatek ten przydziela siê na czas okreœlony, na czas
trwania wychowawstwa,

3) funkcjê opiekuna sta¿u, przys³uguje dodatek funkcyjny
w wysokoœci 1 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela ustalonej przez MENiS dla obowi¹zkowego
wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñ-
czych zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1
i 2, powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie  stanowiska   kierow-
niczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a je¿eli powierzenie
to  nast¹pi³o  pierwszego dnia miesi¹ca - od tego  dnia.

6. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 5 , nie przys³u-
guj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy,
w okresie  urlopu dla poratowanie zdrowia, w okresie, za który
nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze  oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczy-
ciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do któ-
rych jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia
obowi¹zku nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.

7. Dodatek  funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³a-
ty wynagrodzenia.

Rozdzia³ IV
Dodatek za warunki pracy

§ 5.1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych warunkach
lub warunkach szkodliwych dla zdrowia, przys³uguje z tego tytu-
³u dodatek za warunki pracy.

2. Wysokoœæ dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzale¿nio-
na jest od stopnia trudnoœci, uci¹¿liwoœci oraz szkodliwoœci dla
zdrowia realizowanych prac lub zajêæ.

3. Nauczycielom, którzy prowadz¹ indywidualne naucza-
nie rewalidacyjno- wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoœle-
dzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim, indywidualne naucza-
nie dzieci zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego oraz
zajêcia z dzieæmi i m³odzie¿¹ niepe³nosprawnymi, przys³uguje
dodatek w wysokoœci  1 %  stawki godzinowej, obliczanej jak za
godziny ponadwymiarowe,  za ka¿d¹ faktycznie przepracowan¹
godzinê w ramach realizowanego programu nauczania indywi-
dualnego, je¿eli zajêcia prowadzone s¹ w ramach godzin po-
nadwymiarowych, minimalnej stawki wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela ustalonej przez MENiS dla obowi¹zkowego
wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñ-
czych zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

4. W pozosta³ych przypadkach, które na podstawie § 8 i 9
rozporz¹dzenia, zosta³y uznane za trudne warunki pracy, nauczy-
cielom przys³uguje dodatek w wysokoœci  1 %  stawki godzino-
wej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe,  za ka¿d¹ fak-
tycznie przepracowan¹ godzinê w ramach realizowanego pro-
gramu nauczania, je¿eli zajêcia prowadzone s¹ w ramach go-
dzin ponadwymiarowych, minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela ustalonej przez MENiS dla obowi¹z-
kowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuñczych zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

5. Dodatki za warunki pracy wyp³aca siê  miesiêcznie
z do³u proporcjonalnie do przepracowanej liczby godzin w wa-
runkach okreœlonych w ust. 3 i 4.

Rozdzia³ V
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw

§ 6.1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doraŸnego zastêpstwa  ustala siê dziel¹c przyznan¹
nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie
z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a
zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku)  przez
miesiêczn¹ liczbê godzin  tygodniowego obowi¹zkowego wy-
miaru godzin, ustalonego dla rodzaju  zajêæ dydaktycznych, wy-
chowawczych lub opiekuñczych.

2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela,
wynagrodzenie za godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê
dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasad-
niczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca
w godzinach doraŸnego zastêpstwa odbywa siê w warunkach
trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez mie-
siêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.

3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizo-
wanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 1
i 2, uzyskuje siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizo-
wany wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych  go-
dzin w ten sposób, ¿e za czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê,
a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone w planie organizacyjnym  nie przys³uguje  za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñ-
czenia zajêæ  w œrodku tygodnia  oraz za dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub
koñcz¹ w œrodku tygodnia, za podstawê ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych  przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy
wymiar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3  lub 7 Karty Nauczyciela,
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pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzieñ pracy), za ka¿dy dzieñ usprawie-
dliwionej nieobecnoœci w pracy, lub dzieñ ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ licz-
ba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i  za go-
dziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê miesiêcznie z do³u.

7. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹
planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane
zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie otrzy-
muj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne
wynagrodzenie jak za efektywnie przepracowane godziny po-
nadwymiarowe.

8. Przydzia³ godzin ponadwymiarowych i godzin doraŸnych
zajêæ powinien mieæ charakter wyj¹tkowy, w ramach bud¿etu
szko³y.

Rozdzia³ VI
Dodatek mieszkaniowy

§ 7.1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie ni¿-
szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru go-
dzin w szko³ach prowadzonych przez Gminê Olszanka i posia-
daj¹cym kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska
przys³uguje dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczy-
ciela wynosi miesiêcznie:

1) przy 1  osobie  w rodzinie - 0,5 %,
2) przy 2 osobach w rodzinie - 0,6 %,
3) przy 3 osobach w rodzinie - 0,7 %,
4) przy 4 i wiêcej osobach w rodzinie - 0,8 %
œredniego wynagrodzenia  nauczyciela sta¿ysty, o którym

mowa w art. 30 ust. 3 Karty.
3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do do-

datku zalicza siê wspólnie z nim  zamieszkuj¹cych:
1) wspó³ma³¿onka, który nie posiada w³asnego Ÿród³a

dochodu lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzy-

maniu nauczyciela,
3) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela

i jego ma³¿onka, dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do cza-
su ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawowej albo po-
nadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku
¿ycia,

4) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka, niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami, do
czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do
ukoñczenia 26 roku ¿ycia,

5) dzieci niepe³nosprawne nieposiadaj¹ce w³asnego Ÿró-
d³a dochodu.

4. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek na-
uczyciela (dyrektora szko³y).

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje:
1) dla nauczyciela - dyrektor szko³y,
2) dla dyrektora - Wójt Gminy.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje na-
uczycielowi:

1) niezale¿nie od tytu³u prawnego zajmowanego przez nie-
go lokalu mieszkalnego.

2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-
si¹cu w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:

1) pozostawania w stanie nieczynnym,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego

w odrêbnych przepisach,
4) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkole-

nia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku jed-
nak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by by³a zawarta
umowa o pracê na czas okreœlony, dodatek wyp³aca siê nie
d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a  zawarta.

Rozdzia³  VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 8.1. W bud¿ecie Gminy tworzy siê specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wycho-
wawcze.

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1, zgodnie
z art. 49 ust. 2 Karty, reguluje odrêbna uchwa³a.

Rozdzia³ VIII
Dodatek za wys³ugê lat

§ 9.1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat,
którego wysokoœæ i tryb przyznawania reguluje art. 33 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Rozdzia³ IX
Przepisy koñcowe

 § 10. Wykonanie uchwa³y powierza  siê Wójtowi Gminy
Olszanka.

 § 11. Traci moc uchwa³a Nr XX/186/2000  Rady Gminy
Olszanka z dnia 5 paŸdziernika 2000 r. w sprawie ustalenia re-
gulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe wa-
runki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz wysokoœæ
i warunki wyp³acania innych sk³adników wynagrodzenia wyni-
kaj¹cych ze stosunku pracy, szczegó³owy sposób obliczania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych
zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ  nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wy-
p³acania.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz
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Za³¹cznik nr 1
                                                  do uchwa³y Nr XXI/263/2005

                                               Rady Gminy Olszanka
                                        dnia 24 lutego 2005 r.

Lp. Kryteria ogólne Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 

1. 

Konkursy przedmiotowe (za kaŜdego ucznia): 
etap szkolny 
etap gminny 
etap powiatowy 
etap wojewódzki 
finalista 
laureat. 

x 
0,3 
1,0 
3,0 
4,0 
5,0 
8,0 

 

2. 

Konkursy artystyczne, zawody sportowe, inne: 
1) etap szkolny – za udział 
2) etap szkolny – za zajęcie I miejsca 
3) etap szkolny – za zajęcie II miejsca 
4) etap szkolny – za zajęcie III miejsca 
5) etap gminny – za udział  
6) etap powiatowy – za udział 
7) etap wojewódzki – za udział 
8) laureaci pkt 5 – 7 dodatkowo: 

a) za I miejsce 
b) za II miejsce  
c) za III miejsce 

x 
0,2 
0,8 
0,6 
0,4 
1,0 
3,0 
4,0 
x 
2,0 
1,5 
1,0 

 

3. 

Udział w pracach komisji konkursowych: 
1) organizacja etapu szkolnego: 

a) samodzielnie 
b) wspólnie 

2) na etapie gminy 
3) na etapie powiatowym 

x 
x 
2,5 
1,3 
1,5 
2,5 

 

4. 

Imprezy: (dla klasy) 
za kaŜdą w czasie lekcji 
za kaŜdą po lekcjach 
dla poziomu klas 
dla kilku poziomów 

x 
0,2 
0,6 
2,5 
6,0 

 

5. 

Doskonalenie zawodowe: 
a) kursy doskonalące warsztat pracy 
b) kursy kwalifikacyjne 
c) studia uzupełniające i podyplomowe 
d) konferencje metodyczne 

     e) lekcje koleŜeńskie 
     f) rady pedagogiczne szkoleniowe – referaty 

x 
2,0 
3,0 
5,0 
1,0 
1,5 
1,5 

 

6. 

Rada Pedagogiczna: 
1) przewodniczący komisji przedmiotowej 
2) przygotowanie sprawdzianu wiedzy dla 
      poziomu klas 
3) opiekun samorządu szkolnego 
4) opiekun sekcji, agendy 
5) członek komisji doraźnej 
6) protokolant Rady Pedagogicznej 

x 
2,5 
 

5,5 
6,0 
4,0 
2,0 
3,0 

 

7. 

Warsztat pracy: 
1) troska o wygląd pracowni  
2) wzbogacenie warsztatu pracy 
3) innowacje i eksperymenty 
4) publikacje pedagogiczne 
5) prezentacja dorobku zawodowego 
6) opieka nad studentami 

x 
1,2 – 2,5 
1,5 – 3,0 
5,5 – 9,0 
4,5 – 8,0 
4,0 – 7,0 

3,0 

 

 

Tabela: Stosunek punktacji do dodatku motywacyjnego
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8. 

Dokumentacja: 
1) brak wpisu tematu lekcji, obecności lub 

podpisu, braki w dokumentacji 
wychowawcy, w arkuszach ocen: 

a) do 3 braków 
b) 4 – 6 braków 
c) 7 – 10 braków 
d) powyŜej  10 braków 

2) dokumentacja bez zastrzeŜeń  
(dla nauczyciela i wychowawcy) 

 
 
 
x 

- 1,0 
- 2,0 
- 4,0 
- 8,0 
 

4,0 

 

9. 

Dyscyplina pracy:   
1)  nieobecności: 

a) na Radzie Pedagogicznej  
     (kaŜda oprócz choroby) 
b) na zebraniu rodziców 

2)  spóźnienia: 
a) do 3  
b) 4 – 6 
c) 7 – 10 
d) za kaŜde następne  

3) dyŜury nauczycieli: 
a) do 3 nieobecności 
b) 4 – 6 nieobecności 
c) powyŜej 6 nieobecności 
    

x 
 
 

- 1,0 
- 0,5 
 

- 0,3 
- 0,6 
- 1,0 
- 1,4 
 

- 0,6 
- 1,0 
- 1,8 

 

10. 

Pozostałe: 
1) za 100% frekwencję na lekcjach 
2) za wzorowe wychowawstwo klasy 
3) za zajęcia prowadzone społecznie 
4) za wzorowe nauczanie indywidualnie 

x 
2,5 
1,5 
9,0 
3,5 
 

 

11. 

Wycieczki:  
1) jednodniowe 

a) do 4 godzin 
b) 5 – 6 godzin 
c) 7 – 9 godzin 
d) powyŜej 9 godzin 

2) dwudniowa 
3) trzydniowa  
4) zielona szkoła do 7 dni 
5) zielona szkoła powyŜej 7 dni 

 

 
x 
0,2 
0,4 
0,6 
1,2 
3,0 
5,5 
6,0 
8,0 

 

12. Stosowanie róŜnorodnych metod nauczania 
 

0,0 – 2,0 
 

13. Wprowadzanie nowych rozwiązań metodycznych 
 

0,0 – 3,0 
 

14. Rozwiązywani  problemów wychowawczych 
 

0,0 – 3,0 
 

15. Środowiska wychowawcze uczniów –  rozeznanie,  
rozwiązywanie problemów, pomoc 

 
0,0 – 3,0 

 

 
(-1,0) – 0,0 

 
16. Realizacja programu nauczania i wychowania 

 
0,0 – 3,0 
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17. Prowadzone lekcje otwarte 0,0 – 3,0  

(-1,0) – 0,0 
18. 

 
Dbałość o mienie szkoły 

0,0 – 3,0 

 

19. Poszerzanie bazy dydaktycznej 0,0 – 2,0  

20. 
Ocena pracy : 
     1) wyróŜniająca 

 
10,0 

 

 

Lp. Kryteria w zakresie kierowania  szkołą 

 
Liczba 
punktów 
 

Uwagi 
(efekty, wymiar) 

1                                        2 3                     4 
 
Osiąganie przez szkołę bardzo dobrych 
wyników nauczania i wychowania 

 

0,0  - 5,0 
-sprawdziany, 
-konkursy 
przedmiotowe, 
-olimpiady wiedzy, 
-egzaminy i inne. 

 
Udział uczniów w konkursach, olimpiadach, 
zawodach, spartakiadach. 

 

 
0,0  - 4,0 

-konkursy artystyczne, 
-zawody sportowe, 
-spartakiady, 
-olimpiady sportowe, 
-turnieje, 

 
 
Bardzo dobra organizacja szkoły 

 

 

0,0 – 4,0 

-dokumentacja szkoły, 
-dyscyplina pracy, 
-absencja chorobowa, 
-wskaźnik% 
wykształcenia 
kadry nauczycielskiej 

 
(-4,0) – 0,0 

 
 
 Umiejętne gospodarowanie środkami  
 finansowymi 0,0  - 4,0 

- przestrzeganie 
dyscypliny finansowej 
(przekroczenia planu 
wydatków, nieterminowe 
zobowiązania itp. ) 

 
 
 
NaleŜyte dbanie o bazę  szkolną ,  w tym w 
 zakresie remontów i inwestycji 

0,0  - 6,0 

-stan i wygląd 
zewnętrzny, 
-bezpośrednie otoczenie, 
-stan i wygląd 
 pomieszczeń, 
-konserwacja i 
utrzymanie 
urządzeń, 
-zaangaŜowanie w 
realizację inwestycji 
i remonty 

Działania Rady Pedagogicznej słuŜące  
podnoszeniu jakości pracy szkoły 

 

0,0 – 3,0 
wymierne efekty 
działalności Rady 
Pedagogicznej 

Organizowanie pomocy dla młodych  
nauczycieli w adaptacji zawodowej 

 

0,0  - 3,0 
stopień zaangaŜowania 
osiągnięte efekty 

 
Współpraca ze środowiskiem szkoły w celu 
pozyskania sponsorów świadczących  
usługi materialne na rzecz szkoły 

 
0,0 – 6,0 

stopień zaangaŜowania, 
osiągnięte efekty 
i korzyści 

 
(-6,0) – 0,0 

 

21. 

 
Terminowość i jakość sporządzanych 
sprawozdań z działalności szkoły, 
oraz sprawozdań statystycznych składanych 
do organów nadrzędnych  

6,0 – 0,0 

 
-szczegółowość 
opisywanej 
problematyki, wymiar 
osiągnięć oraz 
nieprawidłowości, 
-niedociągnięcia 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203)
oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782), Rada Miejska w Otmuchowie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Wyra¿a siê zgodê na udzielanie bonifikaty od ceny
sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowych, stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Otmuchów zabudowanych budynkami  mieszkalnymi bêd¹-
cymi przedmiotem u¿ytkowania wieczystego osób fizycznych.

2. Sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowych na rzecz wspó³-
u¿ytkowników wieczystych, mo¿e byæ realizowana tylko w wy-
padku jednoczesnego nabycia w³asnoœci nieruchomoœci przez
wszystkich wspó³u¿ytkowników.

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, 10, 10a i art. 42c ust. 3
oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.) oraz
przepisów Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu  z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagradzania za  pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U.
Nr 22, poz. 181), po uzgodnieniu z nauczycielskimi zwi¹zkami
zawodowym, Rada Gminy Olszanka uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/263/2005 Rady Gminy Olszanka
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre-
œlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawa-
nia nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funk-
cyjnego, za warunki pracy oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania
innych  sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku
pracy, szczegó³owy sposób obliczania  wynagrodzenia za godzi-
ny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wy-
sokoœæ  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szcze-
gó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania, wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zmienia siê § 4 ust. 4 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
"3) funkcjê opiekuna sta¿u, doradcy metodycznego oraz

nauczyciela - konsultanta, przys³uguje dodatek funkcyjny w wy-
sokoœci 1 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego

nauczyciela ustalonej przez MENiS dla obowi¹zkowego wymia-
ru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych
zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela."

2. Skreœla siê w § 5 ust. 3.
3. Zmienia siê treœæ § 5 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
"4. W przypadkach, które na podstawie § 8 i 9 rozporz¹-

dzenia, zosta³y uznane za trudne warunki pracy, nauczycielom
przys³uguje dodatek w wysokoœci  1 %  stawki godzinowej, obli-
czanej jak za godziny ponadwymiarowe,  za ka¿d¹ faktycznie
przepracowan¹ godzinê w ramach realizowanego programu
nauczania, je¿eli zajêcia prowadzone s¹ w ramach godzin po-
nadwymiarowych, minimalnej stawki wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela ustalonej przez MENiS dla obowi¹zkowego
wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñ-
czych zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.".

4. Skreœla siê w § 6 ust. 7.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza  siê Wójtowi Gminy Ol-
szanka.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

1171

Uchwa³a Nr XXIII/293/2005
Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXI/263/2005  Rady Gminy Olszanka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia
regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i  szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania innych  sk³adników wynagrodze-

nia wynikaj¹cych ze stosunku pracy, szczegó³owy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady

jego przyznawania i wyp³acania

1172

Uchwa³a Nr XXIV/226/2005
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie udzielania bonifikaty u¿ytkownikom wieczystym przy zbywaniu na ich rzecz prawa w³asnoœci nieruchomo-
œci gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz 1591 z póŸn. zm.), art. 118 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz 148
z póŸn. zm.), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Tytu³ uchwa³y Nr XXI/132/2000  z dnia 28 lutego 2000 r.
otrzymuje brzmienie:

"W sprawie trybu postêpowania o udzielenie z bud¿etu
Gminy dotacji podmiotom prowadz¹cym inne zadania publicz-
ne ni¿ okreœlone w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i wolontariacie".

§ 2.  § 1 uchwa³y  Nr XXI/132/2000 z dnia 28 lutego 2000 r.
otrzymuje brzmienie:

" Na zasadach okreœlonych w niniejszej uchwale, pod-
mioty niezaliczane do sektora finansów publicznychi niedzia³a-

§ 2. Wysokoœæ bonifikaty wynosi 95 %  wartoœci nierucho-
moœci gruntowej.

§ 3.1. Wyceny nieruchomoœci dokonuje rzeczoznawca ma-
j¹tkowy.

2. Wykonanie wyceny przez rzeczoznawcê maj¹tkowego
nast¹pi po wp³aceniu op³aty, której wartoœæ zostanie ustalona
w oparciu o przewidywany koszt czynnoœci przygotowania nieru-
chomoœci do sprzeda¿y.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Otmu-
chowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk

1173

Uchwa³a  Nr XXXI/241/05
Rady  Miejskiej w Ozimku

z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXI/132/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie trybu postêpowania o udzielenie
z bud¿etu Gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu

kontroli wykonania zleconego zadania

j¹ce w celu osi¹gania zysku mog¹ otrzymywaæ z bud¿et Gminy
dotacje, je¿eli zadania tej jednostki dotycz¹ innych zadañ pu-
blicznych ni¿ okreœlone w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznegi i wolontariacie".

§ 3. Ilekroæ w uchwale, o której mowa w § 1, mówi siê
o "Zarz¹dzie Gminy i Miasta", to w miejsce to wstawia siê "Bur-
mistrz".

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

Przewodnicz¹cy
Rady  Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, 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) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz 2086, Nr 273, poz. 2703), Rada Miejska  uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz¹du Powiatu Opol-
skiego zalicza siê do kategorii dróg gminnych nastêpuj¹ce drogi:
SZCZEDRZYK Łąkowa Wesoła 
Boczna Olimpijska Wrzosowa 
Ks. Maksymiliana Brolla Podbory Wygon 
Dębowa Podwale Zielona 
Grzybowa Poprzeczna OZIMEK 
Jagodowa Spacerowa Dębowa 
Jałowcowa Spokojna Jesionowa 
Jarzębinowa Turawska Modrzewiowa 
Kwiatowa Wałowa Sosnowa 
Leśna Wczasowa Świerkowa 
 

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwa³a podlega tak¿e og³oszeniu poprzez jej umiesz-
czenie na tablicy og³oszeñ w  Urzêdzie Gminy i Miasta.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek

1174

Uchwa³a Nr XXXII/249/05
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039,
Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966,  z 2004 r.
Nr 92 poz.  880  i  884, Nr 96 poz. 959), Rada Miejska  w Ozimku
uchwala, co  nastêpuje:

§ 1.1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
1/ grunty, budowle oraz budynki lub ich czêœci zwi¹zane

z nowo uruchomion¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ przez osoby
fizyczne, które bezpoœrednio przed podjêciem tej dzia³alnoœci
by³y zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy,

2/ grunty, budowle oraz budynki lub ich czêœci zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ przez podmioty gospodarcze, któ-
re podejm¹ po raz pierwszy po wejœciu w ¿ycie niniejszej uchwa³y
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Gminy Ozimek oraz zatrud-
ni¹ co najmniej 5 pracowników w przeliczeniu na pe³ne etaty.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹ przez
okres do 31 grudnia 2006 r., nie d³u¿szy jednak  ni¿ rzeczywisty
okres prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

3. Zwalnia siê w roku podatkowym od podatku od nieru-
chomoœci podmioty gospodarcze, w czêœci dotycz¹cej nieru-
chomoœci wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej, które zwiêkszy³y zatrudnienie na terenie Gminy Ozi-
mek w wysokoœci równej iloczynowi wzrostu zatrudnienia w prze-
liczeniu na pe³ne etaty i minimalnego wynagrodzenia, obowi¹-
zuj¹cej w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego.

4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 3 obowi¹zuj¹ przez
okres do 31 grudnia 2006 r.

5. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwa³y jest
pomoc¹ de minimis, której udzielanie nastêpuje zgodnie z wa-
runkami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu Komisji Europejskiej
nr 69/2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis
(Dz. Urz. WE L nr 10 z 13 stycznia 2001 r.)

§ 2.1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, przy-
znawane jest na podstawie zaœwiadczenia o wpisie do w³aœci-
wego rejestru lub ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, zaœwiad-
czenia z Powiatowego Urzêdu Pracy, zg³oszenia obowi¹zku po-
datkowego w Urzêdzie Skarbowym i zg³oszenia do ubezpiecze-
nia spo³ecznego.  Zwolnienie to nie mo¿e byæ wy¿sze od 12
krotnego minimalnego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w dniu
1 stycznia danego roku podatkowego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 przyzna-
wane jest na podstawie zaœwiadczenia o wpisie do w³aœciwe-
go rejestru lub ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, zg³oszenia
obowi¹zku podatkowego   w Urzêdzie Skarbowym i zg³oszeñ do
ubezpieczenia spo³ecznego potwierdzaj¹cych iloœæ zatrudnio-
nych pracowników. Zwolnienie to nie mo¿e byæ wy¿sze od
12 krotnego minimalnego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego
w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego.
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w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców

3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 3 przyznawane
jest na podstawie zaœwiadczenia o wpisie do w³aœciwego reje-
stru lub ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, zg³oszenia obo-
wi¹zku podatkowego w Urzêdzie Skarbowym, zg³oszenia do
ubezpieczenia spo³ecznego.

Wielkoœæ zwolnienia nie mo¿e przekroczyæ nale¿nego po-
datku w ka¿dym roku podatkowym, a w  okresie 3 kolejnych lat
100.000 EURO.

Zwolnienie nie przys³uguje, je¿eli ³¹czna kwota pomocy
de minimis z wszystkich Ÿróde³ w okresie 3 lat poprzedzaj¹cych
dzieñ z³o¿enia wniosku o udzielenie zwolnienia z podatku od
nieruchomoœci przekroczy³a 100.000 EURO. Zwolnienie nie sto-
sujê siê równie¿ od momentu przekroczenia w trakcie korzysta-
nia z tego zwolnienia ³¹cznej kwoty pomocy de minimis ze wszyst-
kich Ÿróde³ za okres 3 lat 100.000 EURO.

4. Wielkoœæ wzrostu zatrudnienia, o którym mowa w § 1
ust 3 z zastrze¿eniem ust. 5, ustala siê jako ró¿nicê stanu œred-
niego zatrudnienia w okresie dwóch kolejnych lat kalendarzo-
wych poprzedzaj¹cych rok podatkowy.

5. Ustala siê wielkoœæ wzrostu zatrudnienia, w przypadku
gdy podmiot gospodarczy wyst¹pi³ z kolejnym wnioskiem o zwol-
nienie, o którym w § 1 ust. 3, jako ró¿nicê wielkoœci œredniego
zatrudnienia w roku poprzedzaj¹cym dany rok podatkowy od
œredniego zatrudnienia w roku poprzedzaj¹cym rok podatkowy,
w którym po raz ostatni korzysta³ on z tego zwolnienia.

6. Ustala siê, ¿e wzrost zatrudnienia, o którym mowa
w ust. 4 i 5 nie mo¿e wynikaæ z przekszta³cenia formy prawnej,
ani te¿ z ³¹czenia siê, przejêcia lub podzia³u podmiotów gospo-
darczych.

7. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 3, udziela siê
na wniosek podatnika zawieraj¹cy deklaracjê w sprawie wyso-
koœci podatku od nieruchomoœci oraz dokumenty potwierdzaj¹-
ce prawo do ubiegania siê o zwolnienie, w tym informacje
o pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiêbiorcê z ró¿-
nych Ÿróde³ i w ró¿nych formach w okresie kolejnych 3 lat po-
przedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku o udzielenie pomocy.

8. Zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 3, udziela siê pod
warunkiem z³o¿enia wniosku w terminie do 15 stycznia roku,
w którym podmiot naby³ prawo do zwolnienia, a zwolnienia
o których mowa w § 1 ust. 1, pod warunkiem z³o¿enia wniosku
w terminie 1 miesi¹ca od nabycia uprawnieñ do zwolnienia.

9. Przedsiêbiorcy, którzy nabyli prawo do zwolnienia na
mocy niniejszej uchwa³y zobowi¹zani s¹ do przedk³adania or-
ganowi podatkowemu w terminie do 31 grudnia informacji
o wielkoœci otrzymanej pomocy publicznej w ró¿nych formach.

10. W razie przekroczenia wielkoœci pomocy publicznej
ponad dopuszczaln¹ wysokoœæ przedsiêbiorcy zobowi¹zani s¹
do poinformowania pisemnie organu podatkowego w ci¹gu
14 dni po up³ywie miesi¹ca, w którym stwierdzono przekrocze-
nie.

11. Kwoty stanowi¹ce nadwy¿kê pomocy ponad dopusz-
czaln¹ wysokoœæ podlegaj¹ zwrotowi w terminie 14 dni po up³y-
wie roku podatkowego.

12. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiêbior-
cy zobowi¹zani s¹ do zap³aty podatku od nieruchomoœci bez
wezwania w ca³oœci wraz z nale¿nymi odsetkami.
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§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XIII/114/03 z dnia 12 grudnia
2003 r. w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci.

§ 5.1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2005 r.

2. Uchwa³a podlega tak¿e og³oszeniu poprzez rozplakato-
wanie na tablicach og³oszeñ oraz opublikowaniu w miejscowej
prasie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw  Kaczmarek

Załącznik nr 1
………………………………....                                                        do uchwały Nr XXXII/262/05 
………………………………… 
………………………………… 
(nazwa Firmy, adres) 
NIP ……………………………. 
PKD …………………………… 
wielkość  
przedsiębiorcy…………………. 
(mikroprzedsiębiorca, przedsiębiorca 
mały, średni, inny) 
         Ozimek ………………… 
 
 
 

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis 
 
 

 Proszę o zwolnienie w okresie od …………………………… do 2006 -12 – 31             
z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynki lub ich części związanych z nowo 
uruchomioną działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne, które bezpośrednio przed 
podjęciem tej działalności były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Działalność gospodarczą na terenie Gminy Ozimek rozpoczęto ………………………………. 
          (data) 
 W okresie trzech lat licząc od dnia poprzedzającego dzień złoŜenia wniosku uzyskana 
pomoc de minimis wynosiła  
Łącznie …………………………………… EURO (zgodnie z art.11 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U. Nr 123, poz.1291). 
 
 
 Oświadczam, Ŝe w przypadku utraty prawa do zwolnienia zobowiązuję się 
zawiadomić pisemnie organ podatkowy i zapłacić podatek od nieruchomości bez wezwania   
w całości wraz z naleŜnymi odsetkami. 
W załączeniu: 
1) zaświadczenie o wpisie do rejestru, 
2) zgłoszenie obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym, 
3) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, 
4) potwierdzone kserokopie decyzji i zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis oraz 
oświadczenia przedsiębiorcy o uzyskanej pomocy de minimis w odniesieniu do okresu, kiedy 
zaświadczenia nie były wydawane (na ww. kwotę EURO), 
5) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, 
6) dokument potwierdzający prowadzenie działalności na terenie Gminy Ozimek, 
7) opłata skarbowa w znakach skarbowych 5,00 zł na wniosek i 50 gr na kaŜdy 
z załączników.    
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Załącznik nr 2 do uchwały 
Nr XXXII/262/05

……………………………………………. 
……………………………………………. 
…………………………………….……… 
…………………………….……………… 
                (nazwa firmy, adres) 
 
NIP ………………………………………. 
PKD ……………………………………… 
wielkość  
przedsiębiorcy ……………………………. 
(mikroprzedsiębiorca, przedsiębiorca mały,  
                       średni, inny) 

Ozimek ………………………

 
 

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis 
 

 
Proszę o zwolnienie z podatku od nieruchomości w części dotyczącej nieruchomości 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej z powodu zwiększenia 
zatrudnienia pracowników na terenie Gminy Ozimek. 
Średnioroczne zatrudnienie* w roku ………….. wynosiło ……………………… . 
Średnioroczne zatrudnienie* w roku ………….. wynosiło ……………………… . 
 
W okresie trzech lat licząc od dnia poprzedzającego dzień złoŜenia wniosku uzyskana pomoc 
de minimis wynosiła łącznie ……………………………. EURO (zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U. Nr 123, poz. 1291). 
 
Oświadczam, Ŝe wzrost zatrudnienia nie wynika z przekształcenia formy prawnej ani teŜ z 
łączenia się, przejęcia lub podziału podmiotów gospodarczych. 
 
* Średnioroczne zatrudnienie oblicza się sumując zatrudnienie w poszczególnych miesiącach danego roku, a 
następnie dzieli przez 12. 

W załączeniu: 
1) zaświadczenie o wpisie do rejestru, 
2) zgłoszenie obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym, 
3) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, 
4) potwierdzone kserokopie decyzji i zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis oraz 

oświadczenie przedsiębiorcy o uzyskanej pomocy de minimis w odniesieniu do okresu, 
kiedy zaświadczenia nie były wydawane (na ww. kwotę EURO), 

5) potwierdzone kserokopie sprawozdań rocznych o średniorocznym zatrudnieniu za ww. 
lata, 

6) opłata skarbowa w znakach skarbowych 5,00 zł na wniosek i 50 gr na kaŜdy z 
załączników. 
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Załącznik nr 3
do uchwały XXXII/262/05

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

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

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

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

(nazwa firmy, adres) 
 
NIP .................................... 
PKD ................................... 
Wielkośc 
przedsiębiorcy .................... 
(mikroprzedsiębiorca, przedsiębiorca 
mały, średni, inny) 
 

Ozimek ...................................

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis 
 

 Proszę o zwolnienie w okresie od  ........ do 2006-12-31 z podatku od nieruchomości 
gruntów, budowli i budynki lub ich części związanych z działalnością gospodarczą z powodu 
podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej na terenie Gminy Ozimek i zatrudniania 
pracowników w ilości  ............................................................................... 
     (ilość przyjętych w przeliczeniu na pełne etaty) 
 
Działalność gospodarczą na terenie Gminy Ozimek rozpoczęto ............................. 
         (data) 
 
 W okresie trzech lat licząc od dnia poprzedzającego dzień złoŜenia wniosku uzyskana 
pomoc de minimis wynosiła łącznie ................... EURO (zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U. Nr 123, poz.1291) 

 

 Oświadczam, Ŝe w przypadku utraty prawa do zwolnienia zobowiązuję się 
zawiadomić pisemnie organ podatkowy i zapłacić podatek od nieruchomości bez 
wezwania w całości wraz z naleŜnymi odsetkami. 
 
W załączeniu: 

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru, 
2) zgłoszenie obowiązku podatkowego w Urzędzie skarbowym, 
3) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, 
4) potwierdzone kserokopie decyzji i zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis oraz 

oświadczenie przedsiębiorcy o uzyskanej pomocy de minimis w odniesieniu do 
okresu, kiedy zaświadczenia nie były wydawane (na ww. kwotę EURO), 

5) potwierdzone kserokopie umów o pracę, 
6) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na terenie Gminy Ozimek, 
7) opłata skarbowa w znakach skarbowych 5,00 zł na wniosek i 50 gr na kaŜdy z 

załączników. 
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Na podstawie art. 30 ust. 6  i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy
z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966,
Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 179, poz. 1845 z 2005 r. Nr 10, poz. 71), Rada Gminy Pako-
s³awice uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Postanowienia  wstêpne

§ 1.1. Niniejszy regulamin stosuje siê do nauczycieli za-
trudnionych w szko³ach podstawowych, przedszkolach, gimna-
zjach prowadzonych przez Gminê Pakos³awice.

2. Regulamin okreœla dla nauczycieli poszczególnych stop-
ni awansu zawodowego:

1) wysokoœæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyzna-
wania dodatków:

a) za wys³ugê lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) mieszkaniowego,
2) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za  go-

dziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraŸnych zastêpstw,
3) wysokoœæ i warunki wyp³acania innych œwiadczeñ wy-

nikaj¹cych ze stosunku pracy.

§ 2. Ilekroæ w dalszych przepisach bez bli¿szego okreœle-
nia jest mowa o:

1) regulaminie - rozumie siê przez to regulamin okreœla-
j¹cy wysokoœæ oraz  szczególne warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków: za wys³ugê lat , motywacyjnego, funkcyjnego,
mieszkaniowego, za warunki pracy, za niektóre inne sk³adniki
wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymia-
rowe oraz godziny doraŸnych zastêpstw,

2) Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r.
Nr 118 , poz.1112 , z póŸn.zm.),

3) organie prowadz¹cym szko³ê, przedszkole, placów-
kê oœwiatow¹ - rozumie siê przez to Gminê Pakos³awice,

4) szkole -nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê,
gimnazjum lub placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest
Gmina Pakos³awice,

5) dyrektorze  lub wicedyrektorze - nale¿y rozumieæ dy-
rektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorz¹du
terytorialnego, o której mowa w § 1 ust. 1,

6) nauczycielu bez bli¿szego okreœlenia - rozumie siê przez
to nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 1,

7) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres  pracy
szko³y, placówki oœwiatowej od 1 wrzeœnia do 31 sierpnia roku
nastêpnego,

8) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
9) uczniu - rozumie siê przez to tak¿e wychowanka,
10) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹-

dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r.
(Dz. U. Nr 22, poz. 181) w sprawie wysokoœci minimalnych sta-
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w sprawie ustalenia na  2005 rok regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy

oraz innych sk³adników wynagrodzenia

wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy,

11) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  - na-
le¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin,
o którym mowa § 1 pkt 1 rozporz¹dzenia,

12) zak³adowej organizacji zwi¹zkowej - rozumie siê
przez to Zarz¹d Oddzia³u ZNP i Miêdzyszkoln¹ Komisjê NSZZ
"Solidarnoœæ w Nysie".

Rozdzia³  II
Dodatek za wys³ugê lat

§ 3. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoœci i zasadach okreœlonych art. 33 ust. 1 ustawy Karta
Nauczyciela.

1. Dodatek przys³uguje:
1) pocz¹wszy od 1 dnia miesi¹ca kalendarzowego nastê-

puj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do do-
datku lub wy¿szej stawki dodatku,

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

2. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodze-
nie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.

Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci
w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby b¹dŸ
koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub innym chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wys³ugê
lat oraz wysokoœæ tego dodatku okreœla:

1) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi - Wójt Gminy.
4. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wyna-

grodzenia.

Rozdzia³  III
Dodatek  motywacyjny

§ 4. Nauczycielowi przys³uguje dodatek motywacyjny na
warunkach ogólnych okreœlonych w § 4 rozporz¹dzenia powo³a-
nego na wstêpie oraz w wysokoœci  i na warunkach i zasadach
okreœlonych w § 6 - 10 regulaminu.

§ 5.1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyj-
nego po przepracowaniu w szko³ach na terenie Gminy Pakos³a-
wice jednego ca³ego poprzedniego roku szkolnego z zastrze¿e-
niem ust. 2.

2. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przys³uguje na-
uczycielowi sta¿yœcie.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywa-
cyjnego jest:

1) uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoœci:
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a) osi¹ganie w pracy dydaktyczno - wychowawczej pe³nej
realizacji programu nauczania oraz wprowadzania nowych tre-
œci, korelacji treœci programowych z innymi przedmiotami, a tak-
¿e uzyskiwanie przez uczniów z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoœci
oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktycz-
no - wychowawczych potwierdzonych wynikami  albo sukcesa-
mi w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach spor-
towych,  olimpiadach, itp.,

b) stosowanie ró¿norodnych metod nauczania oraz po-
równywania efektywnoœci stosowanych metod,

c) stosowanie nowych rozwi¹zañ metodycznych w zajê-
ciach dydaktyczno - wychowawczych,

d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac rady peda-
gogicznej lub w³asnej inicjatywy,

e) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,

f) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrze-
buj¹cych szczególnej opieki,

g) prowadzenie dzia³alnoœci maj¹cych na celu zapobie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej.

2. Jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzo-
nym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub
zajêciem, a w szczególnoœci:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzie-
lonych obowi¹zków,

b) podnoszenie umiejêtnoœci zawodowych - udzia³ w do-
skonaleniu warsztatu pracy oraz ró¿nych formach doskonalenia
zawodowego,

c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
d) opracowywanie publikacji naukowych zwi¹zanych

z warsztatem pracy,
e) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
f) dba³oœæ o mienie szko³y i poszerzenie bazy dydaktycznej,
g) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pe-

dagogicznej,
h) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿-

bowych,
i) przestrzeganie dyscypliny pracy.
4. Zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o któ-

rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoœci:

a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych ,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, za-

wodach sportowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi

organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych

form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
nauczycieli,

e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statuto-
wych szko³y.

§ 6.1.Warunkiem przyznawania dodatku motywacyjnego
dyrektorowi szko³y, poza wymienionymi w § 5 ust. 3, jest spe³-
nienie nastêpuj¹cych kryteriów :

1) tworzenie warunków do realizacji zadañ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych szko³y w tym opracowanie arku-
sza organizacyjnego, wyposa¿enie w œrodki dydaktyczne, sprzêt
,organizowanie dzia³alnoœci administracyjnej, gospodarczej
kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzega-
niem odpowiednich warunków bhp i p.po¿.

2) opracowanie i realizacja planu finansowego szko³y,
w tym równie¿ pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych,

3) dba³oœæ o mienie, w tym: organizowanie przegl¹dów
technicznych, prace konserwacyjno - remontowe, czystoœæ i es-
tetyka szko³y,

4) prowadzenie spraw osobowych, w tym: zatrudnianie
zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracow-
ników, dysponowanie funduszem œwiadczeñ socjalnych, dyscy-
plina pracy,

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realiza-
cja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad
nauczycielami rozpoczynaj¹cymi pracê w zawodzie, zachêcanie
do innowacji i eksperymentów , motywowanie do doskonalenia
zawodowego, realizacja zaleceñ i wniosków organów nadzoru
pedagogicznego,

6) wspó³dzia³anie z organem prowadz¹cym w zakresie
realizacji zadañ edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja
zaleceñ i wniosków organu prowadz¹cego,

7) kszta³towanie atmosfery w pracy, szkole s³u¿¹cej reali-
zacji statutowych zadañ przez podleg³ych pracowników,

8) wspó³praca z organami szko³y i zwi¹zkami zawodowymi,
9) pozosta³e obowi¹zki:
a) przestrzeganie regulaminu pracy,
b) troska o stan bazy, estetyka, ³ad, porz¹dek,
c) samodzielnoœæ i inicjatywa w rozwi¹zywaniu problemów,
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadañ do-

datkowych: konkursy, olimpiady , wycieczki , samodzielne wyko-
nywanie pomocy dydaktycznych,

§ 7.1. Ustala siê ³¹czn¹ pulê œrodków finansowych prze-
znaczonych na wyp³atê dodatków motywacyjnych w poszczegól-
nych szko³ach w wysokoœci do 5 % kwoty planowanej na wyna-
grodzenia zasadnicze ogó³u nauczycieli zatrudnionych w danej
szkole.

2. Wyp³ata dodatków motywacyjnych nastêpuje w ramach
przyznanych w bud¿ecie szko³y œrodków.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony,
nie d³u¿szym ni¿ jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny przy-
znaje siê na okres wrzesieñ - grudzieñ i styczeñ - lipiec.

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaŸ-
nik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego do wysoko-
œci 10%.

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y stanowi
wskaŸnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego do
wysokoœci 20%.

§ 8.1. Dodatek motywacyjny, w formach o jakich mowa
§  32 Karty Nauczyciela przyznaje:

1) nauczycielowi zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 5
ust.3 - dyrektor szko³y,

2) dyrektorowi zgodnie z zasadami okreœlonymi w § 5
ust. 3 i § 6 ust. 1 - Wójt Gminy.

2. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej placówce
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.

3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole,
zgodnie z art.18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala
dyrektor szko³y, do której nauczyciel zosta³ przeniesiony, po za-
siêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.

4. Decyzjê o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi
lub dyrektorowi szko³y przekazuje siê w formie pisemnej.

5. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

 § 9.1. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielom:
1) sta¿ystom w okresie odbywania sta¿u,
2) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu

pracy i Karty Nauczyciela przez  okres 12 miesiêcy od daty udzie-
lenia kary,
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3) za okres urlopu na poratowanie zdrowia,
4) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

§ 10.1. Wyp³ata dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
mo¿e zostaæ wstrzymana lub zawieszona, je¿eli nauczyciel
z w³asnej winy zaprzesta³ dalszej realizacji zadañ, za które do-
datek zosta³ przyznany.

2. Decyzjê w sprawie, o której mowa w ust.1, podejmuje
dyrektor szko³y - w stosunku do nauczyciela, a Wójt Gminy
- w stosunku do dyrektora szko³y.

Rozdzia³ IV
Dodatek funkcyjny

§ 11.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kie-
rownicze przewidziane w statucie szko³y przys³uguje dodatek
funkcyjny w wysokoœci do 40% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿:
1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo kla-

sy do 2 %,
2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji:
a) opiekuna sta¿u - do 2 %,
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta -

do 3 %,
c) kierownika œwietlicy - do 10 %.
Ww.  stawki  procentowe  odnosz¹ siê do wynagrodzenia

zasadniczego.

§ 12.1. Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden dodatek funk-
cyjny, a w razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków
funkcyjnych przys³uguje dodatek wy¿szy z zastrze¿eniem ust. 2.

2. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków,
o których mowa § 11 nauczycielowi przys³uguje dodatek funkcyj-
ny z ka¿dego tytu³u.

3. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków opie-
kuna sta¿u przys³uguje za ka¿d¹  osobê odbywaj¹c¹ sta¿ i po-
wierzon¹ danemu nauczycielowi.

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przys³uguje
za ka¿d¹ klasê  powierzon¹ nauczycielowi niezale¿nie od wyni-
ków czasu pracy nauczyciela.

5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje nauczycielowi, któremu powierzono obowi¹zki
kierownicze w zastêpstwie.

§ 13.1. Przy ustalaniu wysokoœci  dodatku funkcyjnego,
uwzglêdnia siê wielkoœæ szko³y, liczbê uczniów i oddzia³ów, licz-
bê kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników,
z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, wy-
niki pracy szko³y oraz warunki lokalowe, œrodowiskowe i spo-
³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje, a w szczególnoœci:

1) wielkoœæ szko³y, a w tym:
a) liczbê uczniów,
b) liczbê oddzia³ów,
c) zatrudnienie (liczbê pracowników pedagogicznych i nie-

pedagogicznych),
d) liczbê budynków i ich lokalizacjê,
e) warunki organizacyjne  i z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych

z funkcji kierowniczej,
a w szczególnoœci :
a) prowadzenie w szkole sto³ówki,
b) stan bazy dydaktycznej,
c) wyniki pracy szko³y,
2) przy ustaleniu wysokoœci dodatku funkcyjnego dla dy-

rektorów zespo³ów szkó³ bierze siê pod uwagê ³¹czn¹ liczbê
oddzia³ów.

§ 14.1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11, powsta-
je od pierwszego miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w któ-
rym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wycho-
wawstwa klasy lub funkcji (np. opiekuna sta¿u lub doradcy me-
todycznego lub nauczyciela konsultanta), a je¿eli powierzenie to
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

2. Nauczyciel , któremu powierzono stanowisko kierowni-
cze w szkole na czas okreœlony, traci prawo do dodatku funkcyj-
nego z up³ywem tego okresu, a w razie wczeœniejszego odwo³a-
nia z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, je¿eli
odwo³anie nast¹pi³o  pierwszego dnia miesi¹ca - od  tego dnia.

3. Dodatki funkcyjne  nie przys³uguj¹ w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy w okresie urlopu dla porato-
wania zdrowia, w okresie, za który nie przys³uguje wynagrodze-
nie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹-
cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia
z innych powodów obowi¹zków, do których przypisany jest ten
dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zku nast¹pi³o
do pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

Rozdzia³ V
Dodatek za warunki pracy

§ 15. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych warunkach
pracy lub szkodliwych dla zdrowia otrzymuj¹ z tego tytu³u doda-
tek za warunki pracy na zasadach okreœlonych w art. 3a Karty
Nauczyciela § 5 i § 7 rozporz¹dzenia.

1. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje  nauczy-
cielom  za prowadzenie:

1) zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych
przedszkolach (oddzia³ach), szko³ach (klasach) specjalnych oraz
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³-
cenia specjalnego - w wysokoœci do 20% wynagrodzenia za-
sadniczego,

2) zajêæ rewalidacyjno  - wychowawczych z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ upoœledzon¹ umys³owo w stopniu g³êbokim  - w wysoko-
œci do  20% wynagrodzenia zasadniczego,

3) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach
podstawowych - w wysokoœci do 25% stawki godzinowej za
ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania.

2. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany
oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje wy-
nagrodzenie liczone jak za urlop wypoczynkowy.

§ 16.1. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje
nauczycielom za prowadzenie:

1) zajêæ wymienionych w § 13 ust.1 pkt 1, 2 prowadzonych
z dzieæmi i m³odzie¿¹, których rodzaj i stopieñ niepe³nospraw-
noœci zosta³ okreœlony w § 2 rozporz¹dzenia Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów nie-
pe³nosprawnoœci u osób w wieku do 16 roku ¿ycia (Dz.U. Nr 17,
poz. 162), uzasadnia koniecznoœæ sprawowania sta³ej opieki
lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹
powy¿ej 16 roku ¿ycia, u których wyst¹pi³o naruszenie sprawno-
œci organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporz¹-
dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci
(Dz.U. Nr 139, poz. 1328),

2) zajêæ w szko³ach (klasach) specjalnych lub grupie wy-
chowawczej z upoœledzonymi umys³owo w stopniu lekkim,
w których znajduje siê co najmniej jedno dziecko z niepe³no-
sprawnoœci¹ , o której mowa w pkt 1, a w przypadku gdy w takiej
klasie lub grupie wychowawczej znajduje siê dziecko upoœle-
dzone umys³owo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod
warunkiem, ¿e zajêcia dydaktyczne prowadzone s¹ wed³ug od-
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rêbnego programu nauczania obowi¹zuj¹cego w tego typu szkole
specjalnej, natomiast zajêcia wychowawcze wed³ug odrêbnego pro-
gramu wychowawczego opracowanego przez wychowawcê -w wy-
sokoœci do 10% stawki godzinowej za ka¿d¹ efektywnie prze-
pracowan¹ godzinê zajêæ.

2. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczy-
cielom, którzy w danym miesi¹cu przepracowali co najmniej
40 godzin w takich warunkach. Dodatek nie ulega podwy¿sze-
niu, w przypadku gdy nauczyciel przepracowa³ w warunkach
uci¹¿liwych wiêcej ni¿ 40 godzin.

3. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje rów-
nie¿ w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje wy-
nagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierow-
nicze w szko³ach (placówkach) przys³uguje dodatek za uci¹¿li-
we warunki pracy na zasadach  okreœlonych w ust. 1.

§ 17.1. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne wa-
runki pracy i za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielo-
wi prawo do jednego, wy¿szego dodatku.

2. Decyzjê o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla na-
uczycieli podejmuje dyrektor szko³y (placówki), a dla dyrektora  Wójt.

3. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

Rozdzia³ VI
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraŸnych zastêpstw

§ 18.1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymia-
row¹ i godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿e-
niem ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagro-
dzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraŸnego za-
stêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych)
przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach go-
dzin ponadwymiarowych lub doraŸnego zastêpstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizuj¹cych obowi¹zkowy wymiar za-
jêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodze-
nie za godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c  przy-
znan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego
(³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach
doraŸnego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych lub
uci¹¿liwych) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wy-
miaru zajêæ.

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

§ 19.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w któ-
rych nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzia-
nych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania
lub koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecnoœci w pracy.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy, oraz tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub
koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy wy-
miar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie

art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela , pomniejszony o 1/5 tego wymia-
ru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ
pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy
lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwy-
miarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygo-
dniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielo-
nych w planie organizacyjnym.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godzin
doraŸnych  zastêpstw przys³uguje za faktycznie zrealizowane i
wyp³aca siê z do³u.

Rozdzia³ VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 20.1. Nauczyciele mog¹ otrzymaæ nagrody ze specjal-
nego funduszu nagród za osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowaw-
cze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

2. W bud¿ecie Gminy tworzy siê specjalny fundusz nagród
w wysokoœci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobo-
wych, z przeznaczeniem na wyp³aty nagród organu prowadz¹ce-
go i dyrektorów szko³y, z czego:

1) 80% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody dy-
rektorów,

2) 20% œrodków  funduszu przeznacza siê na nagrody
Wójta.

§ 21. Nagrody, o których mowa w § 20, s¹ przyznawane
w terminie do dnia 14 paŸdziernika ka¿dego roku z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
nagroda mo¿e byæ przyznana w innym terminie.

§ 22.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta wystêpuje:
1) dyrektor szko³y (przedszkola) - dla nauczycieli szkó³

i placówek prowadzonych przez Gminê Pakos³awice,
2) Sekretarz Gminy - dla dyrektora szko³y, przedszkola.
2. Wniosek o nagrodê dla nauczycieli powinien byæ zaopi-

niowany przez radê pedagogiczn¹ oraz podpisany przez dyrek-
tora szko³y.

3. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawieraæ nastê-
puj¹ce dane kandydata do nagrody:

1) imiê i nazwisko,
2) data urodzenia,
3) informacjê o wykszta³ceniu, stopniu awansu zawodo-

wego,
4) sta¿ pracy pedagogicznej,
5) nazwê szko³y,
6) zajmowane stanowisko,
7) otrzymane dotychczas nagrody,
8) ocenê pracy pedagogicznej,
9) uzasadnienie, w którym nale¿y zamieœciæ informacje

o dorobku zawodowym i osi¹gniêciach w ostatnich latach, po
otrzymaniu ostatniej nagrody.

4. Wysokoœæ nagrody dyrektora  wynosi  do 75 % œrednie-
go wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.

5. Wysokoœæ nagrody organu prowadz¹cego ustala siê
w wysokoœci do 100 % œredniego wynagrodzenia nauczyciela
sta¿ysty.

Rozdzia³ VIII
wynagrodzenie za pracê w dni wolne i œwiêta

§ 23.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w  której
praca odbywa siê we wszystkie dni tygodnia, który realizuje za-
jêcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymuje za ten dzieñ innego
dnia wolnego od pracy, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie,
o którym mowa w art. 42c ust. 3 Karty Nauczyciela, za wszystkie
godziny efektywnie przepracowane w tym dniu, p³atne jak za
godziny ponadwymiarowe.
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2. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole niewymienio-
nej w ust.1, który w dniu wolnym od pracy realizuje planowane
i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajêcia dydak-
tyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie otrzymuje za ten
dzieñ wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za efektyw-
nie przepracowane godziny ponadwymiarowe.

Rozdzia³  IX
Dodatek mieszkaniowy

§ 24. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿-
szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru go-
dzin i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska nauczyciela w placówkach po³o¿onych na terenie
Gminy Pakos³awice przys³uguje dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokoœæ dodatku mieszkaniowego, w zale¿noœci od
liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi mie-
siêcznie:

a/ dla 1 osoby -  do 2%,
b) dla 2 osób  -   do 2,5%,
c) dla 3 osób  -   do 3 %,
d) dla 4 i wiêcej osób - do 3,5%
liczona wg tabeli zaszeregowania (nauczyciela sta¿ysty

z tytu³em magistra z przygotowaniem pedagogicznym zaokr¹-
glany do pe³nych z³otych).

3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do do-
datku mieszkaniowego zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹-
cych:

a) wspó³ma³¿onka, który nie posiada w³asnego Ÿród³a
dochodu lub który jest nauczycielem,

b) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu,

c) dzieci nauczyciela pozostaj¹ce na utrzymaniu do 18 roku
¿ycia lub do czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawo-
wej lub ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia
21 roku ¿ycia,

d) dzieci nauczyciela niepracuj¹ce bêd¹ce studentami,
do ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do
26 roku ¿ycia,

e) dzieci niepe³nosprawne nieposiadaj¹ce w³asnego Ÿró-
d³a dochodów.

4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak-
¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tyl-
ko jeden dodatek mieszkaniowy, ma³¿onkowie wspólnie okre-
œlaj¹ pracodawcê, który bêdzie wyp³aca³ ten dodatek.

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek  na-
uczyciela.

6. Dodatek przys³uguje  pocz¹wszy od pierwszego dnia
miesi¹ca kalendarzowego w którym nauczyciel z³o¿y³ pisemny
wniosek o jego wyp³atê i przedstawi³ dokumenty potwierdzaj¹-
ce prawo do dodatku.

7. Dokumentami potwierdzaj¹cymi  prawo nauczyciela do
dodatku mieszkaniowego s¹ w szczególnoœci: odpis skrócony
aktu urodzenia dziecka, orzeczenie s¹dowe o przysposobieniu.

8. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi nie-
zale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego loka-
lu mieszkaniowego.

9. Wyp³acanie przys³uguj¹cego dodatku mieszkaniowe-
go ulega zawieszeniu na okres urlopu bezp³atnego nauczycie-
la, d³u¿szego ni¿ miesi¹c kalendarzowy.

10. Dodatek przyznaje nauczycielowi dyrektor szko³y, a dy-
rektorowi szko³y Wójt Gminy.

11. Dodatek przys³uguj¹cy za niepe³ne miesi¹ce  wyp³aca
siê w wysokoœci 1/30 dodatku za ka¿dy dzieñ.

12. Wyp³atê dodatku mieszkaniowego dokonuje siê w ter-
minie wyp³aty wynagrodzenia.

13. Nauczyciel, któremu dodatek jest wyp³acany, obowi¹-
zany jest niezw³ocznie zawiadomiæ pracodawcê o okoliczno-
œciach powoduj¹cych utratê prawa do zasi³ku lub zawieszenie
jego wyp³acania.

Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe

§ 25. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze
zajêæ poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ w wy-
sokoœci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ, z wyj¹tkiem dodatku
funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który przys³uguje
w pe³nej wysokoœci bez wzglêdu na wymiar zajêæ.

§ 26. Trac¹ moc: uchwa³a Nr XXIII/92/2000 z dnia 31 sierp-
nia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku motywacyj-
nego i funkcyjnego dla nauczycieli zmieniona uchwa³¹
Nr XXIV/96/2000 z dnia 8 grudnia 2000 r., uchwa³a Nr XXIX/118/2001
z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie sposobu obliczania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraŸnych
zastêpstw, uchwa³a Nr XXIX/119/2001 z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie ustalenia dodatków za warunki pracy oraz ich wyso-
koœci, uchwa³a Nr XXIII/91/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego  zmieniona uchwa³¹  Nr  XXIV/95/2000 z dnia 8 grudnia
2000 r.

§ 27. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Pakos³awice.

§ 28. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³osze-
niu  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Zygmunt Nahaczewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36      Poz. 1176- 2994 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203) i art. 4 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 1996 r.
Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770,
z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), po zasiêgniêciu opinii
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê nastêpuj¹cy "Regulamin utrzymania czy-
stoœci i porz¹dku na terenie Gminy Polska Cerekiew", zwany
dalej Regulaminem.

"Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin ustala szczegó³owe zasady utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci znajduj¹cych siê
w Gminie Polska Cerekiew.

§ 2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie u.c.p. - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia

13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gmi-
nach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póŸn. zm.),

2) ustawie o odpadach - nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628
z póŸn. zm.),

3) odpadach komunalnych drobnych - nale¿y przez to
rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach,
które ze wzglêdu na swoje rozmiary i masê mog¹ byæ zbierane
do typowych pojemników, stanowi¹cych wyposa¿enie nierucho-
moœci,

4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - nale-
¿y przez to rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu przepi-
sów ustawy o odpadach, które ze wzglêdu na swoje rozmiary
i masê nie mog¹ byæ zbierane do typowych pojemników, stano-
wi¹cych wyposa¿enie nieruchomoœci,

5) odpadach roœlinnych - nale¿y przez to rozumieæ odpa-
dy powstaj¹ce na prywatnych lub publicznych terenach zielo-
nych wskutek ich pielêgnacji lub uprawiania,

6) w³aœcicielach nieruchomoœci - rozumie siê przez to
wszelkie formy prawne w³adania nieruchomoœci¹,

7) ZUK - nale¿y przez to rozumieæ Zak³ad Us³ug Komunal-
nych w Polskiej Cerekwi, prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

8) firmie wywozowej - nale¿y przez to rozumieæ przedsiê-
biorcê, posiadaj¹cego zezwolenie na wykonywanie us³ug zwi¹-
zanych z usuwaniem odpadów komunalnych sta³ych lub wywo-
zem nieczystoœci ciek³ych.

§ 3. Regulamin obowi¹zuje:
1) w³aœcicieli nieruchomoœci,
2) kierowników budów,
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3) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicz-
nej,

4) wszystkich korzystaj¹cych z terenów bêd¹cych w³asno-
œci¹ Gminy.

Rozdzia³ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹d-

ku na nieruchomoœciach i terenach u¿ytku publicznego

§ 4.1. W³aœciciele nieruchomoœci obowi¹zani s¹ do se-
lektywnej zbiórki nastêpuj¹cych odpadów:

1) szk³a,
2) tworzyw sztucznych,
3) makulatury.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje siê

specjalnie oznakowane pojemniki, zlokalizowane w miejscach
ogólnie dostêpnych na terenie Gminy.

3. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, o których
mowa w ust. 2, nieodp³atnie zapewnia Gmina.

4. Wywóz  odpadów  pochodz¹cych  z  selektywnej  zbiórki
nastêpuje  zgodnie  z harmonogramem ustalonym w umowie
z firm¹ wywozow¹.

§ 5.1. Obowi¹zek oczyszczania chodników i innych czêœci
nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego ze œniegu i lodu
winien byæ realizowany przez odgarniêcie w miejsce nie powo-
duj¹ce zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów i podjêcie dzia-
³añ usuwaj¹cych lub co najmniej ograniczaj¹cych œliskoœæ chod-
nika. Piasek u¿yty do tych celów nale¿y usun¹æ z chodnika nie-
zw³ocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników, winny byæ gro-
madzone w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postano-
wieñ § 16.

3. Zakazuje siê zgarniania œniegu, lodu, b³ota lub innych
zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.

4. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1 - 3 dotycz¹ w³aœcicieli
nieruchomoœci, b¹dŸ innych podmiotów, obci¹¿onych obowi¹z-
kiem oczyszczania chodników oraz zarz¹dców dróg.

§ 6.1. W³aœciciele nieruchomoœci, na których znajduj¹ siê
tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego, maj¹ obowi¹-
zek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na œmieci
i systematycznego ich opró¿niania, w sposób niedopuszczaj¹-
cy do przepe³nienia.

2. Obowi¹zek okreœlony w ust. 1 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹-
cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze zabudowa-
nym oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicz-
nej, przedsiêbiorców korzystaj¹cych z takich przystanków.

3. Je¿eli na terenie nieruchomoœci znajduje siê piaskow-
nica dla dzieci, regularna wymiana piasku i zabezpieczenie przed
dostêpem psów i kotów nale¿y do w³aœcicieli i zarz¹dzaj¹cych
nieruchomoœciami.

§ 7. Na nieruchomoœciach lub ich czêœciach:
1) mycie samochodów mo¿e odbywaæ siê jedynie w miej-

scach utwardzonych i pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce œcieki od-
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prowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone,
w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z wymaganiami
niniejszego Regulaminu; w szczególnoœci œcieki takie nie mog¹
byæ bezpoœrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do
ziemi,

2) doraŸne naprawy i regulacje samochodów, z wy³¹cze-
niem napraw blacharsko - lakierniczych, mog¹ siê odbywaæ wy-
³¹cznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod warun-
kiem, ¿e powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone w pojemnikach
do tego przeznaczonych.

§ 8. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli posesji i dzia³ek rolnych
nieuprawianych rolniczo, do systematycznego ich  wykaszania
i  utrzymania  w  takim stanie, aby nie by³y siedliskiem gryzoni
i nie dochodzi³o do rozsiewania chwastów.

Rozdzia³ 3
Zasady usuwania odpadów komunalnych z nierucho-

moœci

§ 1.  Odpady komunalne sta³e, powstaj¹ce na terenie nie-
ruchomoœci, musz¹ byæ gromadzone w urz¹dzeniach odpo-
wiadaj¹cych wymaganiom okreœlonym w niniejszym Regula-
minie. Nieczystoœci ciek³e, które nie s¹ odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej, b¹dŸ przydomowej oczyszczalni œcieków, musz¹
byæ gromadzone w zbiornikach bezodp³ywowych, odpowiadaj¹-
cych wymaganiom wynikaj¹cym z przepisów odrêbnych.

2. Je¿eli na terenie nieruchomoœci powstaj¹ tak¿e odpa-
dy inne ni¿ komunalne, musz¹ byæ gromadzone w sposób wy-
odrêbniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowa-
nia takimi odpadami okreœlaj¹ przepisy odrêbne - ustawa
o odpadach.

§ 10. Odpady inne ni¿ komunalne, powstaj¹ce w zwi¹zku
z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ na terenie danej nie-
ruchomoœci, nie mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹-
cych do gromadzenia odpadów komunalnych, lecz w specjalnie
do tego przeznaczonych pojemnikach. Szczegó³owe zasady po-
stêpowania z tymi odpadami okreœlaj¹ przepisy odrêbne.

§ 11.1. Pojemniki na odpady komunalne drobne, nale¿y
ustawiaæ w miejscach ³atwo dostêpnych, zarówno dla ich u¿yt-
kowników jak i pracowników firmy wywozowej, w sposób niepo-
woduj¹cy uci¹¿liwoœci i utrudnieñ dla mieszkañców nierucho-
moœci.

2. Pojemniki powinny byæ ustawione w granicach nieru-
chomoœci, na równej powierzchni, w miarê mo¿liwoœci utwar-
dzonej, zabezpieczonej przed  zbieraniem siê wody i b³ota.

3. Miejsce ustawienia pojemników w³aœciciel nierucho-
moœci jest obowi¹zany utrzymywaæ w czystoœci. Koszty przygo-
towania i utrzymania miejsca ustawiania pojemników ponosi
w³aœciciel nieruchomoœci.

4. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1 - 3 dotycz¹ tak¿e urz¹dzeñ
s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych.

5. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje siê odpowiednio do ustawia-
nia koszy na odpady na drogach publicznych i przystankach ko-
munikacji zbiorowej.

§ 12.1. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek utrzymy-
waæ pojemniki na odpady, a tak¿e ich otoczenie w takim stanie
sanitarnym, technicznym i porz¹dkowym, aby korzystanie
z nich mog³o odbywaæ siê bez przeszkód i nie powodowa³o za-
gro¿eñ dla zdrowia u¿ytkowników.

2. Obowi¹zek okreœlony w ust. 1 spoczywa te¿ na korzy-
staj¹cych z pojemników, w sytuacji, gdy znajduj¹ siê one na
terenie innego w³aœciciela, a tak¿e okreœlonych w § 3 Regula-
minu.

§ 13. Powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci odpady ro-
œlinne powinny byæ w miarê mo¿liwoœci przeznaczone do kom-
postowania we w³asnym zakresie.

§ 14.1. Odpady komunalne drobne musz¹ byæ usuwane
z terenu nieruchomoœci okresowo, w terminach uzgodnionych
z firm¹ wywozow¹, z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ utrzymanie
nale¿ytego porz¹dku wokó³ pojemników, jednak nie rzadziej ni¿
co dwa tygodnie.

2.  W obiektach biurowych, przemys³owych i handlowych -
iloœæ pojemników i czêstotliwoœæ ich opró¿niania musi byæ zgod-
na z charakterem prowadzonej dzia³alnoœci i iloœci¹ wytwarza-
nych odpadów.

3.  Nieczystoœci ciek³e musz¹ byæ usuwane z nierucho-
moœci z czêstotliwoœci¹ i w sposób gwarantuj¹cy, ¿e nie nast¹pi
wyp³yw ze zbiornika wynikaj¹cy z jego przepe³nienia, a tak¿e za-
nieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

4. Dowody korzystania z us³ug tj. umowa i faktura potwier-
dzaj¹ca wykonanie us³ugi w zakresie usuwania nieczystoœci
sta³ych i ciek³ych, w³aœciciele nieruchomoœci winni przechowy-
waæ przez okres dwóch lat.

Rozdzia³ 4
Urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

§ 15. W³aœciciel nieruchomoœci zapewnia wyposa¿enie
jej w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunal-
nych, poprzez zakup takich urz¹dzeñ lub wydzier¿awienie od fir-
my wywozowej.

§ 16. Gromadzenie odpadów komunalnych sta³ych musi
byæ prowadzone w nastêpuj¹cych urz¹dzeniach:

1) w budynkach jednorodzinnych - co najmniej 1 sztuka
typowych pojemników na odpady o pojemnoœci zapewniaj¹cej
systematyczne gromadzenie odpadów,

2) w budynkach wielorodzinnych - pojemniki typowe w nie-
zbêdnej iloœci wynikaj¹cej z liczby osób zamieszkuj¹cych budy-
nek lub co najmniej 1 typowy pojemnik  na jedn¹ rodzinê;
o pojemnoœci zapewniaj¹cej systematyczne gromadzenie odpadów,

3) w obiektach u¿ytecznoœci publicznej - pojemniki typo-
we, w zale¿noœci od potrzeb; o pojemnoœci zapewniaj¹cej sys-
tematyczne gromadzenie odpadów,

4) na drogach publicznych w koszach ulicznych zakupio-
nych ze œrodków zarz¹dcy drogi lub firmy œwiadcz¹cej us³ugê
wywozu, a na pozosta³ych terenach publicznych w koszach ulicz-
nych zakupionych ze œrodków w³aœciciela (zarz¹dcy) terenu lub
firmy œwiadcz¹cej us³ugê wywozu,

5) dopuszcza siê gromadzenie odpadów komunalnych
sta³ych w kontenerach KP-7  -  do czasu wymiany na typowe
pojemniki, o których mowa w pkt 1 - 3,

6) zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
i koszach ulicznych œniegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gru-
zu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i wy-
buchowych, a tak¿e odpadów z dzia³alnoœci gospodarczej,

7) zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych, tak¿e suchych odpadów roœlinnych,

8) w przypadku prowadzenia robót remontowo - budowla-
nych, w³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek zg³osiæ firmie
œwiadcz¹cej us³ugi wywozowe koniecznoœæ podstawienia po-
jemnika s³u¿¹cego do gromadzenia odpadów powstaj¹cych
w wyniku prowadzenia powy¿szych robót,

9) odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ gro-
madzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoœci,
w sposób nieutrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoœci i usu-
wane w terminach uzgodnionych z ZUK.
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Rozdzia³ 5
Obowi¹zki w³aœcicieli zwierz¹t domowych

§ 17.1. Osoby bêd¹ce w³aœcicielami lub opiekunami psów
i innych zwierz¹t domowych, s¹ zobowi¹zane do sprawowania
w³aœciwej opieki nad tymi zwierzêtami, w tym w szczególnoœci
nie pozostawiania bez dozoru i zapewnienia ochrony i zapew-
nienia ochrony przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla innych
ludzi.

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest dozwolo-
ne, pod warunkiem, ¿e pies bêdzie prowadzony na smyczy. Zwol-
nienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach ma³o
uczêszczanych, pod warunkiem, ¿e opiekun ma mo¿liwoœæ spra-
wowania bezpoœredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. W³aœciciele lub opiekunowie zwierz¹t domowych s¹
zobowi¹zani do usuniêcia zanieczyszczeñ spowodowanych przez
ich zwierzêta  na klatkach schodowych lub innych pomieszcze-
niach wspólnych w budynku, a tak¿e na terenach u¿ytku publicz-
nego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleñce itp.

4. W³aœciciel nieruchomoœci, po której pies porusza siê
swobodnie, zobowi¹zany jest zabezpieczyæ nieruchomoœæ w taki
sposób, aby zapobiec wydostaniu siê psa poza jej granice oraz
umieœciæ w widocznym miejscu tabliczkê ostrzegawcz¹.

5. W³aœciciele psów zobowi¹zani s¹ do:
1) poddawania ich obowi¹zkowym szczepieniom,
2) rejestracji i znakowania.
6. Przepis ust. 5 pkt 2 nie obowi¹zuje w³aœcicieli psów

zrzeszonych w Zwi¹zku Kynologicznym w Polsce.
7. Obowi¹zek rejestracji i znakowania psa nale¿y doko-

naæ w okresie 6 miesiêcy od daty wejœcia w ¿ycie niniejszych
zasad, z zastrze¿eniem o którym mowa w ust. 8.

8. Obowi¹zek wynikaj¹cy z ust. 7 nale¿y wykonaæ:
1) w przypadku psa m³odego - do dnia ukoñczenia przez

psa 12 miesiêcy ¿ycia,
2) w przypadku nabycia psa innego ni¿ okreœlony w pkt 1 -

w terminie 30 dni od daty nabycia.
9. Rejestracja i znakowanie psów bêd¹ wykonywane  nie-

odp³atnie przez pracownika Urzêdu Gminy.
10. Zakazuje siê wprowadzania zwierz¹t domowych do

piaskownic i innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dla dzieci
oraz do pomieszczeñ u¿ytecznoœci publicznej i obiektów sporto-
wych.

11. W³aœciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani sto-
sowaæ siê do zakazów wprowadzania zwierz¹t do lokali, budyn-
ków lub na teren prywatny i publiczny, wydanych przez w³aœcicie-
li lub zarz¹dców tych lokali, budynków i terenów.

12. Psy pozostaj¹ce bez dozoru w miejscach publicznych
bêd¹ wy³apywane i odwo¿one do schroniska dla zwierz¹t. Ich
odbiór ze schroniska nast¹pi na wy³¹czny koszt w³aœciciela psa.

13. Za szkody wyrz¹dzone przez zwierzê domowe odpo-
wiada jego opiekun.

14. Na nieruchomoœciach zabudowanych budynkami wie-
lorodzinnymi, zakaz lub zasady utrzymywania zwierz¹t domo-
wych okreœli w³aœciwy samorz¹d mieszkañców w porozumie-
niu z w³aœcicielem nieruchomoœci.

Rozdzia³ 6
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich

§ 18.1. Zabrania siê utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
na nieruchomoœciach po³o¿onych w promieniu 50 m od budyn-
ków urzêdów, organów administracyjnych, szkó³ i placówek
w rozumieniu przepisów o systemie oœwiaty, placówek kultural-
no - oœwiatowych, opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej.

2. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich jest zobo-
wi¹zany do:

1) gromadzenia i usuwania powstaj¹cych w zwi¹zku
z chowem odpadów i nieczystoœci w sposób zgodny z prawem
i nie powodowanie zanieczyszczania terenu nieruchomoœci oraz
wód powierzchniowych i podziemnych,

2) niepowodowania przez prowadzony chów uci¹¿liwoœci
takich jak ha³as i odory,

3) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicz-
nych,

4) usuwania wszelkich pozostawionych przez zwierzêta
nieczystoœci w miejscach u¿ytecznoœci publicznej.

3. Na nieruchomoœciach zabudowanych budynkami wie-
lorodzinnymi zakaz lub zasady utrzymywania zwierz¹t gospo-
darskich okreœli w³aœciwy samorz¹d mieszkañców w porozu-
mieniu z w³aœcicielem nieruchomoœci.

Rozdzia³ 7
Deratyzacja

§ 19.1. Nieruchomoœci i obiekty na nich zlokalizowane,
które nale¿¹ do osób prawnych, osób fizycznych, prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, urzêdów, organów administracyjnych,
placówek opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej, szkó³ i placó-
wek w rozumieniu przepisów o systemie oœwiaty, placówek kul-
turalno - oœwiatowych - s¹ objête obowi¹zkow¹ deratyzacj¹.

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 prze-
prowadzana jest przez w³aœcicieli nieruchomoœci i na ich koszt
dwa razy w roku w terminach:

I-sza        od 1 - 30 kwietnia ka¿dego roku,
II-ga         od 1 - 30 listopada ka¿dego roku.
3. Je¿eli zachodzi potrzeba, w³aœciciel nieruchomoœci zo-

bowi¹zany jest przeprowadziæ dodatkow¹ deratyzacjê.

Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe

§ 20.1. Wykonanie obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomo-
œci okreœlonych w niniejszym Regulaminie podlega egzekucji
administracyjnej.

2. Naruszenie obowi¹zków okreœlonych w niniejszym
Regulaminie podlega postêpowaniu w sprawach o wykrocze-
nia i zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach.".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Polskiej Cerekwi.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXI/139/97 z dnia 30 czerwca
1997 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Polska Cerekiew.

§ 4. Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzêdo-
wym  Województwa  Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper
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Na podstawie art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112,
Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228,
poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845, z 2005 r.
Nr 10, poz. 71), Rada Gminy w Popielowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin
zajêæ dla pedagoga zatrudnionego w szko³ach i przedszkolach,
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Popielów w licz-
bie godzin 22.
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Uchwa³a Nr XXIV/202/2005
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 23  marca 2005 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla pedagogów i logopedów

§ 2. Ustala siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin
zajêæ dla logopedy zatrudnionego w szko³ach i przedszkolach,
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Popielów w licz-
bie godzin 22.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³o-
szenia w Dzienniku  Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Popielowie

Jerzy Kupczyk

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781), Rada Miejska w Prószkowie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Ustala siê miesiêczne op³aty za œwiadczenia pro-
wadzonych przez Gminê przedszkoli publicznych, które obejmuj¹:

1) nale¿noœæ za wy¿ywienie dziecka w przedszkolu,
2) nale¿noœæ za realizacjê œwiadczeñ przekraczaj¹cych

podstawê programow¹ wychowania przedszkolnego.
2. Nale¿noœæ, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest naliczana

przez pomno¿enie dziennej stawki ¿ywieniowej wynikaj¹cej
z kosztów  produktów zu¿ywanych do przygotowania posi³ków
przez liczbê dni roboczych w danym miesi¹cu.

3. Wysokoœæ dziennej stawki ¿ywieniowej ustalana jest
przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z rad¹ rodziców.

4. Nale¿noœæ, o której mowa w  ust. 1 pkt 2, za jedno
dziecko ustala siê nastêpuj¹co:

1) w oddzia³ach przedszkolnych 8 godzinnych i powy¿ej
w wysokoœci 68 z³,

2) w oddzia³ach przedszkolnych 5 godzinnych z wy¿ywie-
niem w wysokoœci 42 z³,

3) w oddzia³ach 5 godzinnych bez wy¿ywienia w wysoko-
œci 11 z³.

5. Dzieci szeœcioletnie niekorzystaj¹ce z wy¿ywienia nie-
ponosz¹ nale¿noœci, o której mowa w ust. 4.

6. W przypadku uczêszczania do przedszkola rodzeñstwa
nale¿noœæ, o której mowa w ust 4 wynosi:

1) na drugie dziecko 75%,
2) na trzecie i nastêpne dziecko 25%
     ustalonej op³aty w  ust. 4.
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Uchwa³a Nr XXXI/243/2005
Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia  31 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia op³at za œwiadczenia prowadzonych przez Gminê przedszkoli publicznych

§ 2.1. Ustalona stawka nale¿noœci, o której mowa w § 1
ust. 4 ulega corocznie zmianie w stopniu odpowiadaj¹cym pla-
nowanemu œredniorocznemu wskaŸnikowi  cen towarów  i  us³ug
konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie bud¿etowej na dany rok.

2. Zmiana wysokoœci stawki  op³at nastêpuje od  miesi¹-
ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³a zmian cen,
a w przypadku gdy  zmiana  nast¹pi³a pierwszego dnia miesi¹-
ca - od pierwszego dnia za dany miesi¹c.

3. Op³atê, o której mowa  w § 1, zaokr¹gla siê do pe³nych
dziesi¹tek groszy.

§ 3.1. Za dziecko przyjmowane do przedszkola w trakcie
trwania roku szkolnego op³atê miesiêczn¹  uiszcza  jest w kwo-
cie proporcjonalnej do iloœci dni pozostaj¹cych do koñca mie-
si¹ca.

2. Rezygnacja ze œwiadczeñ  prowadzonych przez przed-
szkole powinna byæ zg³oszona dyrektorowi przedszkola przez
rodziców lub opiekunów pisemnie.

3. Rezygnacja z³o¿ona w okresie do 15 dnia miesi¹ca nie
zwalnia z obowi¹zku uiszczenia op³aty za dany miesi¹c.

4. Zwalnia siê od ponoszenia op³aty w razie usprawiedli-
wionej ci¹g³ej nieobecnoœci dziecka w przedszkolu trwaj¹cej
powy¿ej 30 dni kalendarzowych.

§ 4.1. Op³aty ustalone w § 1 i w § 4 winny byæ uiszczane do
15 dnia ka¿dego miesi¹ca za dany miesi¹c, z góry.

2. W przypadku zw³oki w uiszczaniu op³at pobiera siê od-
setki ustawowe.
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§ 5.1. W przypadku nieobecnoœci dziecka w przedszkolu
za wyj¹tkiem nieobecnoœci trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 7 dni spowodo-
wanej leczeniem stacjonarnym  (pobyt w szpitalu lub sanato-
rium) op³ata, o której mowa w § 1 ust.1 pkt 2 nie podlega zwro-
towi.

2. Zwrot op³aty, o której mowa w ust. 1 nastêpuje przez
podzielenie op³aty przez 30 dni,  a uzyskan¹ kwotê nale¿y po-
mno¿yæ przez liczbê dni nieobecnoœci dziecka w przedszkolu.

3. Op³ata za wy¿ywienie dziecka w przedszkolu  podlega
zwrotowi  w przypadku nieobecnoœci dziecka powy¿ej 2 dni we-
d³ug zasady: stawka ¿ywieniowa pomno¿ona przez iloœæ dni nie-
obecnoœci dziecka w przedszkolu, z wyj¹tkiem dwóch  dni nie-
obecnoœci.

4. W przypadku poinformowania dyrektora przedszkola
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o maj¹cej nast¹-
piæ nieobecnoœci dziecka, zwrot stawki ¿ywieniowej przys³uguje
od pierwszego dnia nieobecnoœci.

5. Zwrot op³at z przyczyn okreœlonych w ust. 2 i 3  nastêpu-
je poprzez obni¿enie tych op³at w kolejnym miesi¹cu.

§ 6.1. Dziecko mo¿e byæ skreœlone z listy korzystaj¹cych
z przedszkola w przypadku nieuregulowania przez rodzica lub
opiekuna jednomiesiêcznej zaleg³oœci z tytu³u op³at, o których
mowa w § 1.

2. W przypadku dzieci 6 letnich nieuregulowanie przez ro-
dzica lub opiekuna zaleg³oœci  jednomiesiêcznych z tytu³u op³at
za dziecko w przedszkolu spowoduje przeniesienie  dziecka do
5 godzinnego oddzia³u bez wy¿ywienia.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prósz-
kowa

§ 8.Traci moc uchwa³a Nr XL/356/2002 Rady Gminy Prósz-
ków z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia op³at za
œwiadczenia prowadzonych przez Gminê przedszkoli.

§ 9. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2005 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Klaudia Lakwa

Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177,
Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210,
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, 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, Nr 167, poz. 1759), Rada Powiatu w Prudniku  uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Uchwa³a reguluje tryb postêpowania w sprawach
 o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora fi-
nansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku
na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Powiatu Prudnic-
kiego innych ni¿ okreœlone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203, Nr 210, poz. 2135).

§ 2. 1. W bud¿ecie Powiatu na dany rok bud¿etowy mog¹
byæ ujête dotacje na cele publiczne, zwi¹zane  z realizacj¹ zadañ
Powiatu zlecone do wykonania podmiotom niezaliczonym do
sektora finansów publicznych  i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniê-
cia zysku.

2. Zlecanie realizacji zadañ publicznych mo¿e mieæ formy:
1) powierzania wykonania zadañ publicznych wraz z udzie-

laniem dotacji na finansowanie kosztów ich realizacji, lub
2) wspierania wykonania zadañ publicznych wraz z udzie-

leniem dotacji na dofinansowanie kosztów ich realizacji.
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Uchwa³a Nr XXIX/201/05
Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie okreœlenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli
wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

§ 3.1. Zlecanie zadania i przyznanie dotacji podmiotom
nastêpuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zwa-
nego w dalszej czêœci uchwa³y "konkursem ofert".

2. Konkurs ofert og³asza Zarz¹d Powiatu Prudnickiego, co
najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

3. Og³oszenie o konkursie ofert powinno zawieraæ infor-
macje o:

1) rodzaju zadania,
2) wysokoœci œrodków publicznych przeznaczonych w bu-

d¿ecie Powiatu na realizacjê tego zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie i miejscu sk³adania ofert,
6) terminie i miejscu otwarcia ofert,
7) kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,
8) wysokoœci œrodków publicznych przeznaczonych na re-

alizacjê tego samego rodzaju zadania w roku poprzednim.
4. Informacje o og³oszeniu konkursu ofert zamieszcza siê

w prasie lokalnej, na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Prudniku.

§ 4. 1. Podmiot ubiegaj¹cy siê o zlecenie zadania i przy-
znanie dotacji na jego realizacjê, sk³ada ofertê w terminie okre-
œlonym w og³oszeniu o konkursie ofert.

2. Podmiot mo¿e z w³asnej inicjatywy z³o¿yæ ofertê realiza-
cji zadania.

3. Oferta, o której mowa w ust. 1 i 2 powinna zawieraæ
w szczególnoœci:

1) szczegó³owy zakres rzeczowy proponowanego do re-
alizacji zadania publicznego lub inne dane przybli¿aj¹ce celo-
woœæ realizacji zadania,
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2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania

publicznego,
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i ka-

drowych zapewniaj¹cych wykonanie zadania,   w tym wysokoœci
œrodkach finansowych uzyskanych z innych Ÿróde³ na realizacjê
danego zadania.

Wzór oferty stanowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
4. Do oferty powinien byæ do³¹czony statut lub inny doku-

ment organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wyni-
kaj¹ jego zadania statutowe oraz pe³nomocnictwa do sk³adania
oœwiadczeñ woli i zaci¹gania zobowi¹zañ.

5. Oferta powinna byæ podpisana przez osobê lub osoby
uprawnione na podstawie aktualnych pe³nomocnictw do sk³a-
dania oœwiadczeñ woli, w imieniu podmiotu ubiegaj¹cego siê
o dotacjê.

6. Dotacje nie mog¹ byæ wykorzystane na prowadzenie
przez ubiegaj¹ce siê podmioty dzia³alnoœci zarobkowej oraz na
pokrycie kosztów funkcjonowania administracji podmiotu.

7. Nie bêd¹ rozpatrywane oferty o przyznanie dotacji tych
podmiotów, które nie rozliczy³y siê w poprzednich okresach ter-
minowo, wydatkowa³y œrodki niezgodnie z zawart¹ umow¹ lub
wykona³y zadanie wadliwie.

§ 5. 1. Do rozpatrzenia ofert Zarz¹d Powiatu Prudnickiego
powo³uje komisjê, która dokonuje oceny z³o¿onych ofert i jaw-
nego wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Przy rozpatrywaniu ofert na realizacjê zadania, bierze
siê pod uwagê w szczególnoœci:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów i zadañ Powiatu,
2) wysokoœæ œrodków publicznych w bud¿ecie Powiatu,

przeznaczonych na realizacjê zadania,
3) ocenê przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji za-

dania,
4) ocenê mo¿liwoœci realizacji zadania przez podmiot,
5) analizê wykonania zadañ zleconych podmiotowi w okre-

sie poprzednim, z uwzglêdnieniem w szczególnoœci rzetelnoœci
i terminowoœci ich realizacji na podstawie samodzielnie uzy-
skanych informacji i opinii od innych podmiotów uprzednio do-
tuj¹cych oferenta.

3. Przepis ust. 2 ma tak¿e zastosowanie, gdy w wyniku
og³oszenia konkursu ofert zosta³a zg³oszona tylko jedna oferta
na realizacjê zadania publicznego.

4. Komisja po rozpatrzeniu ofert, sporz¹dza protokó³ z po-
stêpowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Protokó³ powinien byæ podpisany przez osoby bior¹ce
udzia³ w postêpowaniu.

6. O podjêciu decyzji komisja zawiadamia sk³adaj¹cych
ofertê w terminie nieprzekraczaj¹cym dwóch miesiêcy od daty
z³o¿enia oferty.

§ 6. 1. Zlecenie zadania w formie powierzenia lub wspar-
cia oraz przekazanie dotacji odbywa siê na podstawie zawartej
umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 mo¿e byæ zawarta na
czas realizacji zadania lub na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.

§ 7. 1. Podmioty otrzymuj¹ce dotacje sk³adaj¹ sprawoz-
dania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania i wykorzy-
stania przyznanych œrodków w terminach ustalonych w umowie.

Wzór sprawozdania stanowi za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
2. Ostateczne rozliczenie œrodków powinno nast¹piæ nie

póŸniej, ni¿ do 30 dni po up³ywie terminu, na który umowa zosta-
³a zawarta.

3. Zarz¹d Powiatu na podstawie sprawozdañ merytorycz-
nych i finansowych, sprawuje kontrolê nad prawid³ow¹ reali-
zacj¹ zadania i wykorzystaniem œrodków finansowych przezna-
czonych na ten cel, a w szczególnoœci:

1) stanu realizacji zadania,
2) efektywnoœci, rzetelnoœci i jakoœci wykonania zadania,
3) prawid³owoœci wykorzystania œrodków publicznych otrzy-

manych na realizacje zadania,
4) prowadzenia dokumentacji okreœlonej w przepisach

prawa i postanowieniach umowy.

4. Zarz¹d Powiatu ma prawo wstrzymaæ dalsze finanso-
wanie i ¿¹daæ zwrotu przekazanych œrodków wraz z ustawowymi
odsetkami, w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci w re-
alizacji zleconego zadania, wykorzystaniu dotacji na inne cele
ni¿ ustalone w umowie lub nie przed³o¿enia sprawozdania
z realizacji zadania.

§ 8. 1. W przypadku umów zawartych na okres d³u¿szy ni¿
rok, okresem sprawozdawczym jest rok bud¿etowy.

2. Zarz¹d Powiatu informuje Radê Powiatu o wykonaniu
zadañ przez podmioty, które otrzyma³y dotacje na realizacjê za-
dañ publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania bud¿etu.

§ 9. Traci moc uchwa³a Nr XIII/77/99 Rady Powiatu w Prud-
niku z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie trybu postêpowania
o udzielenie dotacji z bud¿etu Powiatu na realizacjê zadañ zle-
conych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicz-
nych oraz sposobu jej rozliczania i kontroli.

§ 10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 11. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Janeczko

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36     Poz. 1180

- 3000 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36 - 3001 -    Poz. 1180

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XXIX/201/05 
Rady Powiatu w Prudniku 
z dnia 31marca 2005 r.

 
Wzór 

.............................................................................................................. 
(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej) 

 
............................................... 
(data i miejsce złoŜenia oferty) 

 
OFERTA 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* 
 

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) 
 

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
 

....................................................................... 
(nazwa zadania) 

 
w okresie od ................... do ................. 
 
W FORMIE POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA* 
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* 
 
PRZEZ 
 
............................................... 
(nazwa organu zlecającego) 
 
WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 
W KWOCIE ..................... 
 
I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* 
1) pełna nazwa ........................................................................................................... 
2) forma prawna ........................................................................................................ 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze .................................. 
4) NIP ................................................... REGON ................................................ 
5) data wpisu lub rejestracji ........................................................................................ 
6) inne dane ewidencyjne ........................................................................................... 
7) dokładny adres: miejscowość............................. ul. ................................................. 
gmina .............................. powiat .................................. województwo ...................... 
8) tel. ....................................................... fax. ......................................................... 
e-mail: ..................................................... http: // ....................................................... 
9) nazwa banku i numer rachunku ............................................................................... 
............................................................................................................................... 
10) nazwiska i imiona oraz funkcje*/ stanowiska* osób statutowo upowaŜnionych do reprezentowania organizacji 
pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*/ w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do 
podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej 
*/(zawierania umów)  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
11) nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpośrednio wykonującej zadanie, na które organizacja ubiega 
się      o uzyskanie dotacji  
............................................................................................................................. 
12) osoba upowaŜniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu 
kontaktowego) .................................................................................... 
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13) cele statutowe (przedmiot działalności statutowej): 
 
 
 
14) zakres prowadzonej działalności statutowej:  
a) działalność nieodpłatna 
 
 
 
b) działalność odpłatna 
 
 
 
 
15) jeŜeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:  
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,  
b) przedmiot działalności gospodarczej 
 
 
 
II. Opis zadania 
1. Nazwa zadania 
 
 
 
2. Miejsce wykonywania zadania 
 
 
 
3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania 
 
 
 
4. Cel zadania oraz rodzaj działań przy realizacji zadania 
 
 
 
5. Deklaracja pobierania lub niepobierania wynagrodzenia od beneficjentów*/adresatów* 
 
 
 
6. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania 
 
 
 
 
 
 
7. Liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania (naleŜy uŜyć miar adekwatnych dla 
danego zadania, np. liczba podopiecznych, liczba indywidualnych świadczeń udzielonych tygodniowo 
/miesięcznie) 
 
 
 
8. Zakładane rezultaty realizacji zadania 
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III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zad
 
Całkowity koszt (w zł) [
w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł) [
w tym wielkość środków własnych (w zł) [
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
 
 
Lp.

 
 
 
 
 
Ogółem

Źródło finansowania
Wnioskowana kwota dotacji

Środki własne

Wpłaty i opłaty uczestników projektu 

Sponsorzy publiczni 
finansowe? 

Sponsorzy prywatni 
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IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania 
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji 
publicznej)  
 
 
2. Posiadane zasoby kadrowe - konieczne z punktu widzenia realizacji zadania 
Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania (w przeliczeniu na pełne etaty): [     ], 
 
w tym wolontariusze (w przeliczeniu na pełne etaty): [     ] 
 
Inne informacje o zasobach kadrowych, w tym o kwalifikacjach osób zatrudnionych przy realizacji zadania oraz o 
kwalifikacjach wolontariuszy 
 
 
 
3. Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych [lokalowe, sprzętowe - wraz z informacją o stanie technicznym, inne] - 
waŜne z punktu widzenia realizacji zadania 
 
 
4. Koszty korzystania z zasobów, o których mowa w pkt 3 [z podziałem na rodzaje zasobów] 
 
 
5. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju 
 
 
6. Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną 
 
 
7. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
Oświadczam (-my), Ŝe:  
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszej organizacji 
pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*/,  
2) proponowane zadanie jest zadaniem z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt ........ ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,  
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres 
do dnia ............................... , 
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.  
(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej *)  
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
(podpis osoby upowaŜnionej lub podpisy osób upowaŜnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki  
organizacyjnej *) 
 
 
Załączniki i ewentualne referencje:  
1. Aktualny odpis z rejestru (waŜny do 3 miesięcy od daty wystawienia).  
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.  
3. .......................................................................................  
4. .......................................................................................  
5. .......................................................................................  
Poświadczenie złoŜenia oferty  
 
 
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) 
 
 
__________ 
* Niepotrzebne skreślić 
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w okresie od ..................... do ..................,
określonego w umowie nr .........................,
zawartej w dniu .............................., pomiędzy
.........................
(nazwa organu zlecającego)
Data złoŜenia sprawozdania: ...
Część I. Informacje ogólne
1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane
 
 
2. Opis wykonania zadania (działań lub efektów zawartych w ofercie organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ 
jednostki organizacyjnej* 
 
 
3. Informacje o beneficjentach*/adresatach* zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla 
realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny) 
 
 
4. Wymierne rezultaty realizacji zadania (odpo
organizacyjnej*) 
 
 
5. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej) 
 
 
 
Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 
A. Informacja o w
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł) [
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2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania 
Całość zadania Poprzednie okresy 

sprawozdawcze 
(narastająco) 

BieŜący okres sprawozdawczy Źródło finansowania 

zł % zł % zł % 
Koszty pokryte z dotacji 
 
             
Środki własne 
 
             
Wpłaty i opłaty uczestników projektu  
- z jakiego tytułu?  
  
 
Sponsorzy publiczni - podać nazwę.  
Na jakiej podstawie?  
 
 
Sponsorzy prywatni - podać nazwę.  
Na podstawie jakiego stosunku prawnego?  
             
              
Ogółem:    100%   100%   100% 
 
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budŜetu: 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
B. Zestawienie faktur (rachunków)  
Lp.  Numer dokumentu 

księgowego 
Numer pozycji 
kosztorysu 

Data Nazwa wydatku Kwota (zł)  W tym ze środków 
pochodzących z dotacji 
(zł)  

 
 
 
Łącznie 

    

C. Podsumowanie realizacji budŜetu 
Kwota dotacji określona w umowie [       ] 
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji [       ] 
Dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji [       ] 
Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań [4] 
Część III. Dodatkowe informacje 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
Załączniki: [5] 
1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
3. ............................................................... 
4. ............................................................... 
5. ............................................................... 
Oświadczam(-my), Ŝe:  
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*,  
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,  
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z 
przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.  
(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
(podpis osoby upowaŜnionej lub podpisy osób upowaŜnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/ 
jednostki organizacyjnej*) 
Poświadczenie złoŜenia sprawozdania 
 
 
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)  
  

________________ 
* Niepotrzebne skreślić.  
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Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d  pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.) oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z póŸn. zm.), Sejmik Województwa Opolskie-
go uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/280/2005 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia dla
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach lub placówkach, dla któ-
rych organem prowadz¹cym jest Województwo Opolskie, tygo-
dniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela,
zatrudnionych w pe³nym wymiarze zajêæ, wprowadza siê nastê-
puj¹c¹ zmianê:

1181

Uchwa³a Nr XXXIII/301/2005
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/280/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia  22 lutego 2005 r. w sprawie
ustalenia dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach lub placówkach, dla których organem prowadz¹cym jest Województwo
Opolskie, tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta

Nauczyciela, zatrudnionych  w pe³nym wymiarze zajêæ

w § 1 w tabeli w punkcie 2 dotychczasowy zapis: "Nauczy-
ciele konsultanci, specjaliœci zatrudnieni w placówkach dosko-
nalenia nauczycieli" otrzymuje brzmienie: "Nauczyciele konsul-
tanci zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa Opolskiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie w 14 dni od
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z póŸn.zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6b, art.49 ust.2 i art. 54 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z póŸn.zm.), Rada Gminy Skarbimierz
uchwala, co nastêpuje:

1182

Uchwa³a Nr XXV/175/2005
Rady Gminy Skarbimierz

  z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia na 2005 rok regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny po-

nadwymiarowe, godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ i warunki wyp³acania nagród i innych œwiadczeñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala siê regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodat-
ków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegó³o-
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POUCZENIE
Sprawozdania sk³ada siê osobiœcie lub nadsy³a listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecaj¹cego.
[1] Sprawozdanie czêœciowe i koñcowe sporz¹dzaæ nale¿y w okresach okreœlonych w umowie.
[2] Opis musi zawieraæ szczegó³ow¹ informacjê o zrealizowanych dzia³aniach zgodnie z ich uk³adem zawartym w ofercie, która by³a

podstaw¹ przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzglêdnienie wszystkich planowanych dzia³añ, zakres, w jakim zosta³y zrealizowa-
ne, i wyjaœnienie ewentualnych odstêpstw w ich realizacji, zarówno jeœli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

[3] Do sprawozdania za³¹czyæ nale¿y spis wszystkich faktur (rachunków), które op³acone zosta³y w ca³oœci lub w czêœci ze œrodków
pochodz¹cych z dotacji. Spis zawieraæ powinien: nr faktury (rachunku), datê jego wystawienia, wysokoœæ wydatkowanej kwoty i wskazanie,
w jakiej czêœci pokryta ona zosta³a z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej us³ugi. Ka¿da z faktur (rachunków) op³aconych z otrzymanej dotacji
powinna byæ opatrzona na odwrocie pieczêci¹ organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej oraz zawieraæ sporz¹dzony w sposób trwa³y
opis zawieraj¹cy informacje: z jakich œrodków wydatkowana kwota zosta³a pokryta oraz jakie by³o przeznaczenie zakupionych towarów, us³ug
lub innego rodzaju op³aconej nale¿noœci. Informacja ta powinna byæ podpisana przez osobê odpowiedzialn¹ za sprawy dotycz¹ce rozliczeñ
finansowych organizacji. Do sprawozdania nie za³¹cza siê faktur (rachunków), które nale¿y przechowywaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami i udostêpniaæ podczas przeprowadzanych czynnoœci kontrolnych.

[4] Wielkoœæ kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegaj¹ca zwrotowi na rzecz organu zlecaj¹cego po zakoñczeniu zadania.
[5] Do niniejszego sprawozdania za³¹czyæ nale¿y dodatkowe materia³y mog¹ce dokumentowaæ dzia³ania faktyczne podjête przy realizacji

zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak równie¿ dokumen-
towaæ konieczne dzia³ania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postêpowania w ramach zamówieñ publicz-
nych).
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Lp. Pełniona funkcja Miesięcznie 
 

  1. Dyrektor Gminnej Szkoły Podstawowej od 20% do 60 % 

  2. Z-ca Dyrektora Gminnej Szkoły Podstawowej od 15% do 40 % 

  3. Dyrektor Gminnego Zespołu Przedszkoli od 20% do 40 % 
  4. Z-ca Dyrektora Gminnego Zespołu Przedszkoli od 15% do 25 % 

  5. Kierownik filii szkoły podstawowej 6 i więcej 
Oddziałów 

od 5% do 20 % 

  6. Kierownik filii szkoły podstawowej do 6 oddziałów od 3% do 10 % 

  7. Nauczyciel metodyk od 1% do 5 % 
  8. Kierownik świetlicy szkolnej od 1% do 5 % 

  9. Wychowawca klasy, oddziału przedszkolnego od 1% do 5 % 

10. Opiekun staŜu od 1% do 5 % 

 
§ 9.1. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli, którym powierzo-

no funkcje inne ni¿ dyrektor - przyznaje dyrektor placówki oœwia-
towo - wychowawczej.

2. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów placówek oœwiato-
wych - przyznaje Wójt Gminy.

§ 10. Przyznaj¹c wysokoœæ dodatku funkcyjnego nale¿y
przyj¹æ nastêpuj¹ce kryteria:

-  wielkoœæ placówki oœwiatowo - wychowawczej,
-  warunki organizacyjne,
-  z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z powierzonej funkcji,
- wyniki pracy placówki oœwiatowej wychowawczo - dy-

daktyczne, wychowawcze, ekonomiczne,
- jakoœæ sprawowanego nadzoru i kontroli wewnêtrznej,
- prawid³owoœæ realizacji bud¿etu i przestrzeganie dyscy-

pliny bud¿etowej,
- dzia³alnoœæ na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju

oraz osi¹gniêæ szko³y,
- wspó³pracy z ró¿nymi organizacjami i instytucjami celem

wspomagania dzia³alnoœci statutowej szko³y.

Rozdzia³ IV
Dodatek za warunki pracy

§ 11. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych i uci¹¿liwych
warunkach pracy oraz w warunkach szkodliwych dla zdrowia
przys³uguje z tego tytu³u dodatek w wysokoœci 5% stawki godzi-
nowej nauczyciela za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê w tych wa-
runkach.

§ 12. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okre-
sie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹za-
ny oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

§ 13. Wysokoœæ dodatku, o którym mowa w § 1, nauczy-
cielom przyznaje dyrektor placówki oœwiatowo - wychowawczej,
a dyrektorom Wójt Gminy.

§ 14. Dodatki za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

wy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraŸnych zastêpstw oraz niektórych innych sk³ad-
ników wynagrodzenia, zwany dalej regulaminem.

§ 2. Regulamin okreœla zasady przyznawania oraz wyso-
koœæ:

-  dodatku motywacyjnego,
-  dodatku funkcyjnego,
-  dodatku za warunki pracy,
-  godzin ponadwymiarowych i doraŸnych zastêpstw,
-  nagród,
- dodatku mieszkaniowego.

Rozdzia³ II
Dodatek motywacyjny

§ 3. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ ustalony od 1% do
20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

§ 4. Dodatek mo¿e byæ przyznawany na okres nie d³u¿szy
ni¿ 6 miesiêcy.

§ 5. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego bierze siê pod
uwagê w szczególnoœci:

- osi¹gniêcia placówki oœwiatowo - wychowawczej (szko-
³y, przedszkola) w zakresie realizacji zadañ dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuñczych,

- ocenê pracy zawodowej,
- wprowadzania innowacji pedagogicznych,
- opracowanie i wdra¿anie programów autorskich,
- wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
- aktywn¹ spo³eczn¹ dzia³alnoœæ na rzecz oœwiaty w struk-

turach spo³ecznych samorz¹du, w organizacjach zwi¹zkowych
oraz organizacjach oœwiatowo - wychowawczych,

- udzielanie uczniom indywidualnej pomocy dydaktycznej
i wychowawczej w czasie wolnym od pracy,

- podwy¿szenie kwalifikacji zawodowych
- indywidualne osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej, wycho-

wawczej i opiekuñczej,
- uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿li-

woœci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dy-
daktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfi-
kacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.

§ 6. Na podstawie indywidualnej oceny efektów pracy okre-
œlonych w § 3 dodatek motywacyjny przyznaje :

1/ nauczycielom placówki oœwiatowo - wychowawczej
- dyrektor tej placówki,

2/ dyrektorom - Wójt Gminy.

Rozdzia³ III
Dodatek funkcyjny

§ 7.1. Dodatek funkcyjny przys³uguje od 1 dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie
funkcji, a je¿eli powierzenie funkcji nast¹pi³o z pierwszym dniem
miesi¹ca - to od tego dnia.

2. Nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego z dniem
odwo³ania z powierzonej funkcji lub w zwi¹zku z wygaœniêciem
okresu, na który funkcja ta by³a mu powierzona, jak równie¿
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.

3. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie: urlopu
bezp³atnego, urlopu dla poratowania zdrowia, choroby trwaj¹-
cej powy¿ej trzech miesiêcy.

4. Dodatek funkcyjny ustalony dla dyrektora placówki przy-
s³uguje wicedyrektorowi placówki od pierwszego dnia miesi¹-
ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach za-
stêpstwa.

§ 8. 1.Dodatek funkcyjny ustalony jest procentowo od wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela, któremu powierzono
sprawowanie funkcji.

2.  Wysokoœæ dodatków funkcyjnych dla nauczycieli placó-
wek oœwiatowo - wychowawczych okreœla poni¿sza tabela:

Tabela dodatków funkcyjnych dla nauczycieli:
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Rozdzia³ V
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraŸnych zastêpstw

§ 15. Wynagrodzenie za 1 godzinê ponadwymiarow¹ oraz
za godzinê doraŸnych zastêpstw ustala siê dziel¹c przyznan¹
nauczycielowi stawkê osobistego zaszeregowania z uwzglêd-
nieniem dodatku za warunki pracy przez miesiêczn¹ liczbê go-
dzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalone-
go dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñ-
czych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

§ 16. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w któ-
rych nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzia-
nych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania
lub koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecnoœci w pracy. Godziny ponadwymiarowe przy-
padaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizo-
waæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoœci
w zwi¹zku z:

1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie trwaj¹cej

nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.

§ 17. Wynagrodzenie, o których mowa w § 1 i 3 przys³ugu-
je za godziny faktycznie zrealizowane i wyp³acane jest z do³u.

Rozdzia³ VI
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 18. 1. Nagrody maj¹ charakter uznaniowy. Nagroda
mo¿e byæ przyznana za wybitne osi¹gniêcia nauczyciela lub dy-
rektora w wybranej dziedzinie lub za osi¹gniêcia w zakresie pra-
cy dydaktyczno - wychowawczej , opiekuñczej i poza szkolnej nauczy-
cielowi lub dyrektorowi, który spe³nia nastêpuj¹ce kryteria:

a) dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli:
- dba o wysok¹ jakoœæ procesu edukacyjnego podejmu-

j¹c dzia³ania w kierunku osi¹gania przez dzieci dojrza³oœci szkol-
nej oraz sukcesów w dalszej edukacji;

- podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿a-
nia nowatorskich metod wdra¿ania i wychowania, opracowywa-
nia autorskich programów i publikacji;

- osi¹ga dobre wyniki w realizacji zadañ edukacyjnych
potwierdzone zdobywaniem przez wychowanków czo³owych
miejsc i wyró¿nieñ w przegl¹dach i festiwalach gminnych, po-
wiatowych itp.

- przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci przed-
szkolne i œrodowiskowe,

- prowadzi dzia³alnoœæ wychowawcz¹ poprzez organizo-
wanie wycieczek, udzia³ dzieci w spektaklach teatralnych, kon-
certach, wystawach i spotkaniach,

- organizuje wewnêtrzne lub zewnêtrzne imprezy kultural-
ne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

- zapewnia pomoc i opiekê wychowankom bêd¹cym
w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej, pochodz¹cym z ro-
dzin ubogich lub patologicznych,

- organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu przedszkola, rozwija
formy wspó³dzia³ania z rodzicami i œrodowiskiem lokalnym,

b) dla dyrektorów i nauczycieli szkó³:
- osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w spraw-

dzianach i egzaminach   uczniów potwierdzonych przez okrêgo-
we komisje egzaminacyjne,

- podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿a-
nia nowatorskich metod nauczania i wychowywania, opracowy-
wania autorskich programów i publikacji,

- osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwali-
fikowaniem siê uczniów do udzia³u w konkursach, zawodach na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim, centralnym,

- przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci szkolne
lub œrodowiskowe,

- prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole poprzez organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

- organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
i wypoczynkowe,

- prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypo-
czynek dla dzieci i m³odzie¿y,

- zapewnia pomoc i opiekê uczniom bêd¹cych w trudnej
sytuacji materialnej lub ¿yciowej, pochodz¹cym z rodzin ubo-
gich lub patologicznych,

- prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wœród dzieci i m³o-
dzie¿y w szczególnoœci narkomanii i alkoholizmu,

- organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y, rozwija formy
wspó³dzia³ania szko³y z rodzicami,

- bierze udzia³ w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

§ 19. Nagrody przyznawane s¹ z funduszu nagród, przy
czym:

w przypadku szkó³:
-  80 % funduszu przeznacza siê na nagrody do dyspozycji

dyrektora,
-  20 % funduszu na nagrody do dyspozycji Wójta Gminy,

w przypadku przedszkoli:
- 70% funduszu przeznacza siê na nagrody do dyspozycji

dyrektora,
- 30% funduszu na nagrody do dyspozycji Wójta Gminy.

§ 20. Nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor szko³y, pla-
cówki. Nagrodê dyrektorowi przyznaje Wójt Gminy.

§ 21. Nagrody, o których mowa w § 1, przyznawane s¹
z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych wa¿nych uroczysto-
œci szkolnych.

Rozdzia³ VII
Dodatek mieszkaniowy

§ 22. Wysokoœæ dodatku mieszkaniowego ustala siê
w zale¿noœci od liczby cz³onków rodziny  nauczyciela jak ni¿ej:

-  dla 1 osoby - 15,00 z³,
-  dla 2 osób - 20,00 z³,
-  dla 3 i wiêcej osób - 25,00 z³.

§ 23. Do cz³onków rodziny nauczyciela zalicza siê  wspó³-
ma³¿onka, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo i razem
zamieszkuje oraz dzieci  pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzy-
maniu.

§ 24. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo
i razem zamieszkuje przys³uguje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy okreœlony w § 1. Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ praco-
dawcê, który bêdzie wyp³aca³ ten dodatek.

§ 25. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
-  niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu,
- od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-

si¹cu, w którym z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie,
- w okresie pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
- w okresie nieœwiadczenia pracy, za które przys³uguje

wynagrodzenie,

- 3009 -    Poz. 1182
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§ 3. Zwrot poniesionych wydatków powinien byæ dokona-
ny jednorazowo lub w równych ratach miesiêcznych w okresie
nie d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy.

§ 4. Ponowne przyznanie œwiadczenia mo¿e nast¹piæ po
ca³kowitej sp³acie otrzymanego uprzednio œwiadczenia.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Skarbimierz.

§ 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak
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Uchwa³a Nr XXVI/164/05
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwa³y

§ 1. W uchwale Nr XXV/159/05 Rady Gminy Tarnów Opol-
ski z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zwolnieñ od podatku od
nieruchomoœci dla przedsiêbiorców realizuj¹cych nowe inwe-
stycje wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

- w okresie odbywania s³u¿by wojskowej lub przeszkole-
nia wojskowego,

- w okresie korzystania z urlopu wychowawczego i urlopu
na poratowanie zdrowia.

§ 26. Dodatki, o których mowa w § 1  dla nauczycieli przy-
znaje dyrektor placówki, a dla dyrektora Wójt Gminy. Dodatki
wyp³acane s¹ miesiêcznie z góry.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 27. Zasady wynagradzania nauczycieli w okresie urlopu
macierzyñskiego, wyp³aty nagród jubileuszowych, dodatkowe-
go wynagrodzenia rocznego, zasi³ków na zagospodarowanie,

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz.U Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,
Nr 273, poz. 2703), Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. Okreœla siê zasady zwrotu wydatków poniesionych na
œwiadczenia z pomocy spo³ecznej na us³ugi, pomoc rzeczow¹,
zasi³ki na ekonomiczne usamodzielnienie, posi³ki, zasi³ki okre-
sowe, zasi³ki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

§ 2. Œwiadczenia, o których mowa w  § 1, podlegaj¹ zwro-
towi w ca³oœci lub w czêœci, je¿eli dochód na osobê samotn¹
lub w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej w wysokoœci i termi-
nie okreœlonym w decyzji kierownika Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej.
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Uchwa³a Nr XXV/178/2005
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie okreœlenia zasad zwrotu wydatków za œwiadczenia z pomocy spo³ecznej
przyznane pod warunkiem zwrotu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póŸn. zm.), Rada Gminy
Tarnów Opolski uchwala, co nastêpuje:

odpraw z tytu³u odchodzenia na emeryturê i rentê, odpraw z tytu-
³u rozwi¹zania stosunku pracy reguluj¹ odrêbne przepisy.

§ 28. Traci moc uchwa³a Nr XIX/172/2000 z dnia 25 wrze-
œnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli Gminy Brzeg.

§ 29. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 30. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 marca 2005 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak
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§ 2. § 5 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
1. Przedsiêbiorca, korzystaj¹cy z pomocy, zobowi¹zany jest

przed³o¿yæ informacje dotycz¹ce:
- posiadanej dokumentacji technicznej i projektu na inwe-

stycje,
- nieruchomoœci, na które uruchomiono lub poszerzono

dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wielkoœci poniesionych i planowa-
nych nak³adów inwestycyjnych, wielkoœæ i przeznaczenie pomo-
cy publicznej uzyskanej w ró¿nych formach i z ro¿nych Ÿróde³
w okresie 3 kolejnych lat poprzedzaj¹cych datê, od której bêdzie
przys³ugiwa³o zwolnienie.

2. Informacje, o których mowa w ust 1 przedsiêbiorca ko-
rzystaj¹cy ze zwolnienia zobowi¹zany jest przed³o¿yæ równie¿ na
pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego do dnia 15 stycznia.

3. Przedsiêbiorca, który uzyska³ zwolnienie zobowi¹zany
jest przedk³adaæ kwartalnie tj. do ostatniego dnia miesi¹ca koñ-
cz¹cego dany kwarta³ kalendarzowy, informacje o utrzymaniu
stanu zatrudnienia wraz z aktualn¹ deklaracj¹ rozliczeniow¹ (for-
mularz ZUS DRA) oœwiadczenia o niezaleganiu z op³atami
w stosunku do pracowników firmy oraz zaœwiadczenie  lub do-
wód wp³aty potwierdzaj¹ce o niezaleganiu z op³atami w stosun-
ku do instytucji: Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w³aœciwe-
go Urzêdu Skarbowego, Urzêdu Gminy w Tarnowie Opolskim.

§ 6 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
Zwolnienia, o których mowa w § 1, nie stosuje siê wobec

przedsiêbiorców:
1) prowadz¹cych dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹, bankow¹

i poœrednictwa finansowego,
2) zalegaj¹cych z zap³ata zobowi¹zañ wobec bud¿etu Gmi-

ny Tarnów Opolski.

§ 7 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
1. Zwolnienia, o których mowa w § 1, cofa siê w przypad-

ku:
a) niedotrzymania przez przedsiêbiorcê terminu przed³o-

¿enia dokumentów o których mowa w § 5 ust. 1,
b) nieterminowego uiszczania nale¿noœci w stosunku do w³a-

œciwego Urzêdu Skarbowego, Urzêdu Gminy i pracowników firmy.
2. Zwolnienie cofa siê od nastêpnego miesi¹ca po mie-

si¹cu, w którym nast¹pi³o zdarzenie w pkt. 1.
§ 9 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
1. Przedsiêbiorca, któremu udzielono zwolnienia w po-

datku od  nieruchomoœci zobowi¹zany jest do pisemnego po-
wiadomienia o zmianie warunków, o których mowa w § 1, na
podstawie których udzielono przedmiotowego zwolnienia  w ter-
minie 7 dni od daty zmiany.

2. Brak powiadomienia, o którym mowa w § 1, b¹dŸ nie-
udzielanie nieprawdziwych informacji o spe³nieniu warunków
uprawniaj¹cych do zwolnienia bêdzie skutkowa³o odmow¹ zwol-
nienia oraz w przypadku nieuregulowania w terminie 14 dni od
daty otrzymania decyzji o cofniêciu zwolnienia egzekucji nale¿-
nego podatku naliczonego na ogólnych zasadach od miesi¹ca,
w którym nast¹pi³a zmiana.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Dambon

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84; Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 96 poz. 874,
Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203
poz. 1966, z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123
poz. 1291), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1.1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci:
1) nowo wybudowane budynki, budowle przeznaczone do

prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, pod warunkiem wyko-
rzystywania ich do tej dzia³alnoœci,

2) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone
do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, pod warunkiem
wykorzystywania ich do tej dzia³alnoœci.
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Uchwa³a Nr XXIX/179/05
Rady Gminy w Walcach

z dnia  14 marca 2005 r.

w sprawie przyjêcia programu pomocowego w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoœci
dla przedsiêbiorców na terenie Gminy Walce

2. Zwolnienia  z podatku od nieruchomoœci, o których mowa
w § 1, dotycz¹ tylko tych przedsiêbiorców, którzy po wejœciu
w ¿ycie niniejszej uchwa³y utworz¹ nowe miejsca pracy dla pra-
cowników zatrudnionych na umowê o pracê w terminie
3 miesiêcy od uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie budynków
i budowli, o których mowa w § 1.

3. Procentowa wysokoœæ zwolnienia z podatku od nieru-
chomoœci uzale¿niona jest od iloœci utworzonych nowych miejsc
pracy dla pracowników zatrudnionych na umowê o pracê w prze-
liczeniu na pe³ne etaty i kszta³tuje siê nastêpuj¹co:

Ilość utworzonych nowych miejsc pracy procentowa wysokość zwolnienia 
w podatku od nieruchomości 

od 5 do 50 50 % 
od 51 do 150 60 % 
powyŜej 150 70 % 
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4. Za nowo wybudowane budynki, budowle uwa¿a siê
budynki i budowle, których budowa zosta³a rozpoczêta po
31 maja 2004 r.

5. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle  uwa¿a siê
grunty, budynki i budowle, nabyte po 31 maja 2004 r.

§ 2.1. Przedsiêbiorca zobowi¹zany jest zawiadomiæ pi-
semnie organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia w ter-
minie 14 dni od dnia powstania okolicznoœci powoduj¹cych utra-
tê prawa do ulgi, nie trac¹c prawa do ulgi za okres poprzedzaj¹-
cy z³o¿enie tej informacji.

2. Przedsiêbiorca, który przed³o¿y³ organowi udzielaj¹ce-
mu zwolnienia nieprawdziwe informacje co do spe³nienia wa-
runków okreœlonych niniejsza uchwa³¹, traci prawo do zwolnie-
nia za ca³y okres przez jaki z niego korzysta³ wraz z odsetkami za
zw³okê od zaleg³oœci podatkowych, liczonych od dnia udzielenia
zwolnienia.

§ 3. Przedsiêbiorca, który uzyska³ zwolnienie w podatkach
od nieruchomoœci z tytu³y utworzenia nowych miejsc pracy zo-
bowi¹zany jest do utrzymania œredniego stanu zatrudnienia
z okresu ostatnich 12 miesiêcy, liczonych wstecz od daty z³o¿e-
nia wniosku, powiêkszonego o liczbê osób nowo zatrudnionych
przez okres 3 lat od dnia powstania uprawnienia.

§ 4.1. Zwolnienia wymienione w uchwale s¹ przyznawane
na udokumentowany wniosek podatnika,  z³o¿ony w terminie
6 miesiêcy od dnia utworzenia nowych miejsc pracy dla pra-
cowników zatrudnionych na umowê o pracê.

2. Uprawnienie do zwolnienia nastêpuje z dniem powsta-
nia obowi¹zku podatkowego i spe³nienia warunków okreœlo-
nych w § 1 ust. 2 i 3.

3. Przedsiêbiorcy, który móg³ skorzystaæ ze zwolnienia po
31 maja 2004 r., a nie z³o¿y³ w odpowiednim terminie stosowne-
go wniosku, przys³uguje zwolnienie za okres pozostaj¹cy do
wykorzystania.

4. Wniosek przedsiêbiorcy, który zosta³ z³o¿ony po okresie za
jaki zwolnienie mog³o byæ przyznane, nie podlega rozpatrzeniu.

§ 5. Podmiot wystêpuj¹cy o zwolnienie z podatku od nie-
ruchomoœci winien przed³o¿yæ:

1) aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo aktualnego
zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodar-
czej; w przypadku oferenta bêd¹cego spó³k¹ cywiln¹ obowi¹zu-
je za³¹czenie dodatkowo umowy spó³ki. Jako aktualny bêdzie
siê uwa¿a³o dokument wystawiony nie wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy
przed dniem z³o¿enia wniosku  lub dokument potwierdzony nie
wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku, przez jego
wystawcê z adnotacj¹ i¿ dane tam zawarte s¹ aktualne,

2) dokument poœwiadczaj¹cy w³adanie przedmiotow¹ nie-
ruchomoœci¹,

3) informacje o wielkoœci otrzymanej w ci¹gu ostatnich
3 lat pomocy de minimis,

4) zg³oszenie obowi¹zku podatkowego,
5) oœwiadczenie  o œrednim zatrudnieniu w przedsiêbiorstwie

w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku,
6) oœwiadczenia o zatrudnieniu w pe³nym wymiarze czasu

pracy pracowników nowo zatrudnionych na umowê o pracê,

7) dokumentowania w okresach 12 miesiêcznych faktu
zatrudnienia okreœlonej liczby pracowników, przedk³adaj¹c
oœwiadczenie, przez ca³y okres otrzymywania zwolnienia do
15 stycznia,

8) decyzje o pozwoleniu na u¿ytkowanie obiektu lub inny
dokument potwierdzaj¹cy przyjêcie obiektu do u¿ytkowania wy-
dany przez w³aœciwy organ.

§ 6.1. Przedsiêbiorca traci prawo do zwolnienia w przy-
padku:

1) zmniejszenia zatrudnienia  w okresie 3 lat od dnia po-
wstania uprawnienia,

2) zalegania z zap³at¹ zobowi¹zañ wobec Gminy Walce
przez okres powy¿ej  6 miesiêcy.

2. O zdarzeniu o którym mowa w ust. 1 pkt 1 przedsiêbior-
ca niezw³ocznie informuje Wójta Gminy Walce.

§ 7.1. Zwolnienie od podatku od nieruchomoœci, o któ-
rym mowa  w § 1,  nastêpuje od dnia  powstania uprawnienia na
okres 3 lat z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Wartoœæ pomocy de minimis udzielonej przedsiêbiorcy
na podstawie niniejszej uchwa³y  wraz z wartoœci¹ pomocy de
minimis udzielonej w innych formach i z innych Ÿróde³ w  okresie
3 kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ jej udzielenia nie mo¿e
przekroczyæ kwoty stanowi¹cej równowartoœæ kwoty 100 000 euro
brutto.

§ 8.1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwa³y
jest pomoc¹ de minimis, a jej udzielenie nastêpuje zgodnie
z warunkami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu Komisji Europej-
skiej Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastoso-
wania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis (Dz. U. WE L 10 z 13 stycznia
2001 r.), oraz z uwzglêdnieniem przepisów ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w  sprawach dotycz¹cych
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291).

2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie maj¹ zastosowa-
nia do sektorów okreœlonych w art. 1 rozporz¹dzenia Komisji
(WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastoso-
wania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis.

§ 9. Wójt Gminy sk³ada  Radzie Gminy coroczne sprawoz-
danie o skutkach finansowych zwolnieñ udzielonych na podsta-
wie niniejszej uchwa³y.

§ 10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Walce.

§ 11. Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/270/02 Rady Gminy
w Walcach z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnieñ od
podatku od nieruchomoœci.

§ 12. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jan Kubicz



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. 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, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200,
poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 96, poz. 874, Nr 188,
poz. 1840, Nr 92, poz. 880, 884, Nr 96, póz. 959, Nr 123,
poz. 1291), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr XXV/162/05
Rady Gminy w Zêbowicach

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomoœci

§ 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci grunty znaj-
duj¹ce siê w posiadaniu osób fizycznych zajête pod drogi pu-
bliczne.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek

 W dniu 13 maja 2005 r. decyzj¹ Prezesa URE:
Nr WCC/954A/2318/W/OWR/2005/CP dokonano zmiany konce-
sji na prowadzenie dzia³alnoœci  w zakresie wytwarzania ciep³a
udzielonej dla Samodzielnego   Wojewódzkiego   Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana
w Branicach w likwidacji - Zak³ad Energetyki Cieplnej.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2005 r., znak: ZEC/25/05,
Strona wyst¹pi³a o zmianê koncesji na wytwarzanie ciep³a,
w zwi¹zku z dokonan¹ zmian¹ wielkoœci zainstalowanej mocy
cieplnej w swoich  Ÿród³ach wytwarzania, co ma wp³yw na za-
kres prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 oraz na
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Informacja

z dnia 13 maja 2005 r.

o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciep³a dla Samodzielnego
Wojewódzkiego   Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach w likwidacji

podstawie art. 32 ust. 1, pkt 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153
poz. 1504, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,  Nr 34,
poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96 poz. 959 i  Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2005 r. Nr 62, poz. 552),  Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki
decyzj¹ z 13 maja 2005 r. Nr WCC/954A/2318/W/OWR/2005/CP
zmieni³ swoj¹ decyzjê z dnia 22 grudnia 2000 r. Nr WCC/954/
2318/W/3/2000/RW, w sprawie udzielenia koncesji w zakresie
wytwarzania ciep³a.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Zastêpca Dyrektora
Po³udniowo - Zachodniego

Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki

 z siedzib¹ we Wroc³awiu
Jadwiga Gogolewska
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Na podstawie art. 421 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z póŸn. zm.) og³asza siê informacjê o dzia³alnoœci Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu w roku 2004, która stanowi za³¹cznik do niniejszego ob-
wieszczenia.

Prezes Zarz¹du
Zbigniew Figas

Za³¹cznik do obwieszczenia
Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Informacja
o dzia³alnoœci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2004

1. Dzia³alnoœæ organów statutowych
1.1. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu w 2004 roku
sk³ada³a siê z 10 cz³onków, a jej pracami kierowa³ Pan Józef
Kotyœ.

Rada Nadzorcza odby³a 13 posiedzeñ, w trakcie których
podjê³a 116 uchwa³, w tym 81 uchwa³ w sprawie zatwierdzenia
81 wniosków Zarz¹du o udzielenie po¿yczek lub dotacji. Rada
zatwierdzi³a 68 wniosków Zarz¹du o udzielenie po¿yczek,
10 wniosków o przyznanie dotacji oraz 3 wnioski o przyznanie
dotacji i po¿yczki ³¹cznie.

Rada Nadzorcza zatwierdzi³a równie¿ 9 uchwa³ Zarz¹du
o czêœciowym umorzeniu po¿yczek.

Uchwa³ami nr 13,14,15, Rada Nadzorcza w dniu 25 mar-
ca 2004 r. zatwierdzi³a sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci
Wojewódzkiego Funduszu i finansowe za 2003 rok oraz zatwier-
dzi³a podzia³ zysku za 2003 rok.

1.2. Zarz¹d Funduszu

W 2004 roku Zarz¹d Funduszu, pracowa³ w trzy osobo-
wym sk³adzie. Powo³any w dniu 18 maja 1999 r. Zarz¹d w sk³a-
dzie - Zbigniew Figas jako Prezes Zarz¹du i Teresa Drobek jako
Zastêpca Prezesa, w wyniku zmiany Statutu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr 150/03 Zarz¹du Województwa Opol-
skiego z dnia 6 lutego 2003 r. zosta³ powiêkszony o drugiego
Zastêpcê Prezesa. Na to stanowisko zosta³ powo³any uchwa³¹
Nr 1258/2004 Zarz¹du Województwa Opolskiego - Arnold Do-
nitza, który podj¹³ pracê od dnia 19 lipca 2004 r.
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Obwieszczenie
Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Praca Zarz¹du koncentrowa³a siê na zapewnieniu prawi-
d³owego funkcjonowania Funduszu oraz realizacji uchwa³ i za-
leceñ Rady Nadzorczej, zwi¹zanych z finansowaniem zadañ
okreœlonych w planie dzia³alnoœci, planie finansowym, liœcie
przedsiêwziêæ priorytetowych Funduszu na rok 2004 oraz stra-
tegii dzia³ania funduszy.

W 2004 roku Zarz¹d odby³ 80 posiedzeñ, a przedmiotem
obrad by³o 791 spraw. Zarz¹d podj¹³ 581 uchwa³. Opracowa³
i przedstawi³, a Rada Nadzorcza zatwierdzi³a m.in.:

- Strategiê dzia³ania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2005 - 2008;

- plan dzia³alnoœci, plan finansowy oraz listê przedsiêwziêæ
priorytetowych na rok 2005;

- Regulamin Rady Nadzorczej,
- sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Wojewódzkiego

Funduszu za rok 2003.
- sprawozdanie finansowego Wojewódzkiego Funduszu

za rok 2003,
- "Zasady udzielania i umarzania po¿yczek oraz udzielania

dotacji ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Opolu".

2. Realizacja podstawowych zadañ, gospodarka finan-
sowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu funkcjonuje od 3 czerwca 1993 roku na pod-
stawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towa-
niu œrodowiska, a od 1 paŸdziernika 2001 r. na podstawie usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska.

G³ówne kierunki dzia³añ Wojewódzkiego Funduszu wyni-
kaj¹ z ustawowo okreœlonych celów dzia³ania wojewódzkich fun-
duszy, polityki ekologicznej pañstwa, regionalnej polityki ekolo-
gicznej, okreœlonej w "Strategii rozwoju województwa opolskie-
go na lata 2000-2015" oraz "Programie ochrony œrodowiska
województwa opolskiego na lata 2003-2006, z uwzglêdnieniem
perspektywy na lata 2007-2010".

Podstawowe zadania Funduszu na rok 2004 okreœla³ jego
plan dzia³alnoœci, plan finansowy, lista przedsiêwziêæ prioryte-
towych oraz zawarte z NFOŒiGW "Porozumienie w sprawie przy-
gotowania przedsiêwziêæ przewidywanych do finansowania
z Funduszu Spójnoœci". Dzia³alnoœæ Funduszu zosta³a tak¿e pod-
porz¹dkowana uchwalonej 30 wrzeœnia 2004 r. "Strategii dzia-
³ania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu na lata 2005-2008" oraz wspólnej strate-
gii Narodowego i wojewódzkich funduszy.

Plan finansowy Funduszu na rok 2004 zosta³ przyjêty
uchwa³¹ Rady Nadzorczej Nr 85/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.
i skorygowany Uchwa³¹ Nr 78/2004 z dnia 30 wrzeœnia 2004 r.
Zak³ada³ on, ¿e stan maj¹tku Funduszu na koniec roku wyniesie
224 482 886 z³.
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Wykonanie planu finansowego WFOSiGW w Opolu na rok 2004   w zł 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie  
2003 

Plan na 2004 Wykonanie 2004 5 : 4 5 : 3 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Stan funduszu na początek roku, z tego: 215 222 775 223 223 886 223 223 886 100,0% 103,7% 
1. Środki pienięŜne 50 869 145 52 738 967 52 738 967 100,0% 103,7% 
2. Papiery wartościowe  6 001 059 - - - - 
3. NaleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek 153 807 199 164 567 752 164 567 752 100,0% 107,0% 
4. Pozostałe aktywa 4 710 190 6 045 827 6 045 827 100,0% 128,4% 
5. Zobowiązania bilansowe (minus) -164 818 -128 660 -128 660 100,0% 78,1% 
II. Przychody (wpływy) 30 648 305 26 044 000 27 586 425 105,9% 90,0% 
1. Wpływy z tytułu opłat i kar 20 235 380 17 850 000 18 274 151 102,4% 90,3% 
2. Pozostałe przychody 10 412 925 8 194 000 9 312 274 113,6% 89,4% 
III. Zmniejszenia 22 647 194 24 785 000 18 513 765 74,7% 81,7% 
1. Dotacje 10 017 283 11 900 000 6 667 869 56,0% 66,6% 

  - dotacje na cele inwestycyjne 6 119 699 9 750 000 5 206 949 53,4% 85,1% 
  - dotacje na cele nieinwestycyjne 3 897 584 2 150 000 1 460 920 67,9% 37,5% 

2. Umorzenia 10 280 232 9 585 000 9 101 408 95,0% 88,5% 
3. Wydatki bieŜące 2 349 679 3 300 000 2 744 488 83,2% 116,8% 

  - koszty działalności 2 190 057 2 955 000 2 507 111 84,8% 114,5% 
  - koszty finansowe 84 022 345 000 95 493 27,7% 113,7% 
  - pozostałe rozchody i wydatki 75 600 - 141 884 - 187,7% 

IV. Stan funduszu na koniec roku, z tego 223 223 886 224 482 886 232 296 546 103,5% 104,1% 
1. Środki pienięŜne 52 738 967 14 447 335 55 720 118 385,7% 105,7% 
2. Papiery wartościowe - 5 000 000 - - - 
3. NaleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek 164 567 752 199 330 551 170 813 647 85,7% 103,8% 
4. Pozostałe aktywa 6 045 827 5 900 000 6 073 232 102,9% 100,5% 
5. Zobowiązania bilansowe (minus) -128 660 -195 000 -310 451 159,2% 241,3% 
V. Wydatki inwestycyjne własne 19 204 180 000 150 445 83,6% 783,4% 

 

Plan dzia³alnoœci Funduszu na rok 2004 przyjêto uchwa³¹
Rady Nadzorczej Nr 86/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. i skory-
gowano Uchwa³¹ Nr 79/2004 z dnia 30 wrzeœnia 2004 r. Zak³a-
da³ on, ¿e przychody (wraz ze œrodkami na pocz¹tek roku) oraz rozcho-
dy (wraz ze œrodkami na koniec roku) wynios¹ 127 037 335 z³.

Kwota przychodów ogó³em w 2004 roku wynios³a
74 856 204 z³, tj. 101,3% planu i 117,0% przychodów uzyska-
nych w roku 2003.

Przychody statutowe wynios³y 65 788 932 z³, co stanowi
99,8% planu i 121,5% przychodów statutowych z roku 2003.

Pozosta³e przychody wynios³y 9 067 272 z³, co stanowi
114,1% za³o¿onego planu oraz 92,1% pozosta³ych przychodów
z roku 2003.

Rok 2004 by³ kolejnym, w którym Fundusz uzyska³ wyso-
kie przychody pochodz¹ce z instrumentów finansowych, których
stosowanie jest mo¿liwe dziêki posiadaniu przez wojewódzkie
fundusze osobowoœci prawnej, przy malej¹cym poziomie przy-
chodów zewnêtrznych tzn. z op³at i kar ekologicznych.

Korzyœci p³yn¹ce z mo¿liwoœci stosowania tych instrumen-
tów obrazuj¹ poni¿sze wielkoœci:

· od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci tj. od 1993 roku Fun-
dusz wydatkowa³ w formie po¿yczek i dotacji kwotê 532 135 456 z³,

· z tytu³u op³at i kar ekologicznych uzyska³ wp³ywy w kwocie
256 037 240 z³.

Przychody WFOŚiGW w Opolu w 2004 r. w zł 
 
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2003 Plan na 2004 Wykonanie 2004 5 : 4 5  : 3 
1 2 3 4 5 6 7 

I. Stan środków na początku roku 57 628 273 53 158 335 53 158 335 100,0% 92,2%
II. Przychody statutowe  54 154 924 65 930 000 65 788 932 99,8% 121,5%
1. Opłaty ekologiczne 19 684 781 17 800 000 18 217 637 102,3% 92,5%
2. Kary ekologiczne 83 279 50 000 56 514 113,0% 67,9%
3. Wpływy z tytułu spłat poŜyczek 33 810 045 47 900 000 47 356 168 98,9% 140,1%
4. Wpłaty z  tytułu  zwrotu dotacji - - - - -
5. NadwyŜka gminnych funduszy 467 320 - - - -
6. Inne wpływy 109 499 180 000 158 613 88,1% 144,9%
III. Pozostałe przychody  9 848 903 7 949 000 9 067 272 114,1% 92,1%
1. Odsetki od poŜyczek 6 335 626 5 200 000 5 388 538 103,6% 85,1%
2. Oprocentowanie udziałów - dywidendy 29 712 29 000 29 712 102,5% 100,0%
3. Oprocentowanie wolnych środków pienięŜnych 3 343 759 2 600 000 3 509 601 135,0% 105,0%
4. Inne przychody 139 806 120 000 139 421 116,2% 99,7%
IV. Przychody razem ( II + III ) 64 003 827 73 879 000 74 856 204 101,3% 117,0%
V. OGÓŁEM  ( I + IV ) 121 632 100 127 037 335 128 014 539 100,8% 105,2%
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Kwota rozchodów wynios³a w 2004 roku 72 037 860 z³, co
stanowi 67,5% planowanej wielkoœci i 105,2% rozchodów roku
2003.

   Rozchody WFOŚiGW w Opolu w 2004 r.        w zł 
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2003 Plan 2004 Wykonanie 2004 5 : 4 5 : 3 
1 2 3 4 5 6 7 

I. Pomoc finansowa 64 603 622 103 310 000 69 284 811 67,1% 107,2% 
1. Ochrona atmosfery 21 184 571 30 800 000 24 589 338 79,8% 116,1% 
2. Ochrona wód 31 792 038 50 940 000 34 583 220 67,9% 108,8% 
3. Gospodarka wodna 4 681 063 6 030 000 4 509 027 74,8% 96,3% 
4. Ochrona powierzchni ziemi 1 885 630 9 110 000 2 017 712 22,1% 107,0% 
5. Ochrona przyrody 1 986 330 3 250 000 1 344 710 41,4% 67,7% 
6. Monitoring 412 971 200 000 187 547 93,8% 45,4% 
7. Edukacja ekologiczna 987 931 1 200 000 687 338 57,3% 69,6% 
8. Zapobieganie i likwidacja powaŜnych 

awarii i ich skutków (NZŚ) 
1 102 730 1 130 000 826 738 73,2% 75,0% 

9. Pozostałe 570 358 650 000 539 181 83,0% 94,5% 
II. Pozostałe rozchody  3 870 144 3 480 000 2 753 049 79,1% 71,1% 
1. Zakup akcji i udziałów 1 500 988 - - - - 
2. Koszty działalności 2 190 057 2 955 000 2 507 111 84,8% 114,5% 
3. Koszty operacji finansowych 84 022 345 000 95 493 27,7% 113,7% 
4 Inwestycje  19 204 180 000 150 445 83,6% 783,4% 
5. Pozostałe wydatki 75 873 - - - - 
III. Rozchody razem (I+III) 68 473 766 106 790 000 72 037 860 67,5% 105,2% 
IV. Stan środków na koniec roku 53 158 334 20 247 355 55 976 679 276,5% 105,3% 
V. OGÓŁEM 121 632 100 127 037 355 128 014 539 100,8% 105,2% 

 

Wprawdzie realizacja planu rozchodów wynios³a poni¿ej
70%, ale podkreœliæ nale¿y wzrost wydatków na pomoc finan-
sow¹ w stosunku do roku 2003. W roku sprawozdawczym Fun-
dusz udzieli³ najwy¿szej w swojej historii pomocy finansowej.

2.1. Po¿yczki i dotacje

W 2004 roku do Wojewódzkiego Funduszu wp³ynê³o 278
wniosków, a z roku 2003 pozosta³o do rozpatrzenia 20. Po
sprawdzeniu czy z³o¿one wnioski spe³niaj¹ wymogi formalne
i merytoryczne zakwalifikowano do finansowania 174 wnioski.

Wartoœæ kosztorysowa zadañ zg³oszonych we wnioskach
o dofinansowanie ze œrodków Funduszu, rozpatrzonych w 2004 roku
wynios³a 479 094 323 z³, a kwota oczekiwanej pomocy
190 692 685 z³. W roku 2003 analogicznie 242 236 061 z³
i 99 228 436 z³.

W 2004 roku zawarto 71 umów po¿yczek na kwotê
125 485 421 z³, przyznano 2 po¿yczki uzupe³niaj¹ce na kwotê
440 830 z³, a w 6 przypadkach obni¿ono po¿yczki o ³¹czn¹ kwotê
1 668 026.

Ogó³em suma przyznanych po¿yczek wg umów i aneksów
zawartych w 2004 roku wynios³a 124 258 225 z³. Wraz ze œrod-
kami udzielonymi z linii kredytowej BOŒ - suma przyznanej po-
mocy zwrotnej wynios³a 125 771 934 z³.

Oprocentowanie po¿yczek udzielanych przez Wojewódzki
Fundusz w 2004 roku, zwi¹zane by³o ze stop¹ redyskontow¹
weksli obwieszczan¹ przez Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego. Wielkoœæ tej stopy kszta³towa³a siê od 5,75% na pocz¹t-
ku roku do 7,00% na jego koniec.

W zale¿noœci od charakteru zadañ i obowi¹zuj¹cych prio-
rytetów, Fundusz stosowa³ oprocentowanie po¿yczek w grani-
cach 0,2 - 0,7 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniejsze ni¿
2% rocznie dla zadañ priorytetowych i 3,5% dla pozosta³ych za-
dañ.

Kwota po¿yczek przyznanych zawartymi umowami na za-
dania z listy przedsiêwziêæ priorytetowych wynios³a 119 043 905
z³, co stanowi³o 94,7% ogó³u przyznanych po¿yczek, wyp³acono
zaœ 55 659 144 z³ (w tym 8 315 507 z³ z umów z lat poprzednich).

W 2004 roku zawarto 74 umowy dotacji na kwotê
13 428 243 z³, przyznano równie¿ 5 dotacji uzupe³niaj¹cych
w ³¹cznej kwocie 39 248 z³, w 1 przypadku kwotê dotacji obni¿o-
no o 5 550 z³. £¹czna wartoœæ przyznanych dotacji wynios³a
13 461 941 z³.

Kwota dotacji przyznanych zawartymi umowami na zada-
nia z listy przedsiêwziêæ priorytetowych wynios³a 7 362 958 z³, co
stanowi³o 54,7% ogó³u przyznanych dotacji, wyp³acono zaœ 1
958 775 z³ (w tym 764 427 z³ z umów z lat poprzednich).

£¹cznie w 2004 roku na zadania z listy przedsiêwziêæ prio-
rytetowych przyznano wiêc 126 406 863 z³ tj. 90,8% ogó³u przy-
znanych œrodków, a wyp³acono 57 617 919 z³ tj. 83,2% ogó³u
wyp³aconych œrodków Funduszu wydatkowanych na pomoc fi-
nansow¹ w roku 2004.

W roku 2004 z tytu³u po¿yczek i dotacji wyp³acono ³¹cznie
69 284 811 z³, tj. 67,1% planu oraz 107,2% wyp³at z tego tytu³u
w roku 2003.

Z powy¿szej kwoty 62 616 942 z³, tj. 90,4% wydatkowano
w formie po¿yczek, a w postaci dotacji wyp³acono 6 667 869 z³,
tj. 9,6%.

Wyp³acone po¿yczki stanowi³y 68,5% planu rocznego oraz
114,7% po¿yczek wyp³aconych w roku 2003, natomiast wyp³a-
cone dotacje stanowi³y 56,0% planu rocznego oraz 66,6% dota-
cji wyp³aconych w roku 2003.

Szczegó³owo gospodarkê finansow¹ Funduszu zwi¹zan¹
z przyznawaniem po¿yczek i dotacji oraz ich wyp³at¹ przedstawia
poni¿sza tabela.
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Wydatki WFOŚiGW w Opolu na poŜyczki i dotacje w 2004 r. wg dziedzin finansowania     w zł 
Ogółem PoŜyczki Dotacje 

DZ 
Plan 2004 

Zawarte 
umowy 

Wypłacone 
kwoty 

4:2 
% 

Plan 2004 
Zawarte 
umowy 

Wypłacone 
kwoty 

8:6 
% 

Plan 2004 
Zawarte 
umowy 

Wypłacone 
kwoty 

12:10 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

OA 30 800 000 23 505 111 24 589 338 79,8 30 000 000 22 937 531 23 950 247 79,8 800 000 567 580 639 091 79,9 

OW 50 940 000 92 399 737 34 583 220 67,9 50 000 000 90 985 977 34 540 577 69,1 940 000 1 413 760 42 643 - 

GW 6 030 000 8 582 807 4 509 027 74,8 2 410 000 2 473 956 2 117 156 87,8 3 620 000 6 108 851 2 391 871 66,1 

OZ 9 110 000 9 383 220 2 017 712 22,1 9 000 000 9 374 470 2 008 962 22,3 110 000 8 750 8 750 8,0 

OP 3 250 000 2 595 843 1 344 710 41,4 - - - - 3 250 000 2 595 843 1 344 710 41,4 

MN 200 000 189 857 187 547 93,8 - - - - 200 000 189 857 187 547 93,8 

EE 1 200 000 494 670 687 338 57,3 - - - - 1 200 000 494 670 687 338 57,3 

NZŚ 1 130 000 1 832 441 826 738 73,2 - - - - 1 130 000 1 832 441 826 738 73,2 

PO 650 000 250 189 539 181 83,0 - - - - 650 000 250 189 539 181 83,0 

 103 310 000 139 233 875 69 284 811 67,1 91 410 000 125 771 934 62 616 942 68,5 11 900 000 13 461 941 6 667 869 56,0 
 

DZ Dziedziny GW Gospodarka wodna MN Monitoring PO Pozostałe 
OA Ochrona atmosfery OZ Ochrona powierzchni ziemi EE Edukacja ekologiczna 
OW Ochrona wód OP Ochrona przyrody OH Ochrona przed hałasem 

NZŚ Zapobieganie i likwidacja 
powaŜnych awarii i ich skutków 

Uwaga! 

- w rubryce „zawarte umowy” ujęte są równieŜ transze przypadające do wypłaty na lata 2005-2009; 

- w rubryce „wypłacone kwoty” ujęte są równieŜ środki wypłacone wg umów zawartych w latach poprzednich. 

2.2. Kontrola wykorzystania œrodków i monitoring sytu-
acji ekonomiczno - finansowej po¿yczkobiorców

W 2004 roku kontrola wykorzystania œrodków prowadzo-
na by³a poprzez:

1. Sprawdzanie wiarygodnoœci i poprawnoœci dokumen-
tów przedk³adanych w Wojewódzkim Funduszu, a w szczegól-
noœci:

- dokumentów przedk³adanych wraz z wnioskiem o udzie-
lenie po¿yczki lub dotacji oraz z wnioskiem o umorzenie po¿yczki;

- dokumentów zwi¹zanych z zabezpieczeniem sp³aty po-
¿yczki;

- dokumentów przedk³adanych do rozliczenia po¿yczki
i kolejnych transz oraz dotacji;

- rozliczeñ koñcowych zrealizowanych zadañ;
- potwierdzenia uzyskania planowanych efektów rzeczo-

wych i ekologicznych.
2. Kontrole terenowe realizacji finansowanych zadañ ma-

j¹ce na celu sprawdzenie:
- zgodnoœci danych wykazanych we wnioskach o dofinan-

sowanie ze stanem faktycznym;
- stopnia przygotowania zadañ do realizacji;
- przebiegu realizacji i zaawansowania robót;
- zgodnoœci realizacji z harmonogramem rzeczowo - finan-

sowym zadania;
- prawid³owoœci wykorzystania wyp³aconych po¿yczek

i dotacji.
W 2004 roku przeprowadzono 61 kontroli terenowych,

w tym:
-  31 kontroli zadañ z zakresu ochrony atmosfery;
-  23 kontrole zadañ z zakresu ochrony wód;
-    1 kontrolê zadania z zakresu gospodarki wodnej;
-    2 kontrole zadañ z zakresu ochrony powierzchni ziemi;
-    2 kontrole zadañ z zakresu badañ naukowych;
-    1 kontrolê zadania z zakresu edukacji ekologicznej;
-    1 kontrolê zadania realizowanego w ramach linii kredy-

towej obs³ugiwanej przez BOŒ.
3. Kontrole prawid³owoœci prowadzenia dokumentacji

i przestrzegania procedur w ramach linii kredytowej obs³ugiwa-
nej przez Oddzia³ BOŒ.

W 2004 roku przeprowadzono kontrolê dokumentów 1 in-
westycji, na które zosta³ udzielony preferencyjny kredyt z linii kre-

dytowej obs³ugiwanej przez BOŒ. W 7 przypadkach Fundusz
zwraca³ siê do BOŒ o przed³o¿enie dodatkowych wyjaœnieñ przy
odwo³aniach od negatywnych decyzji Zarz¹du odmawiaj¹cych
czêœciowego umorzenia kredytów.

W trakcie kontroli stwierdzono, ¿e:
- realizacja zadañ finansowanych przez Wojewódzki Fun-

dusz przebiega³a bez ra¿¹cych naruszeñ ustaleñ zawartych
w umowach po¿yczek i dotacji;

- w 92 przypadkach kolejne raty po¿yczek i dotacji wyp³a-
cone zosta³y po up³ywie umownych terminów, poniewa¿ doku-
menty stanowi¹ce podstawê wyp³aty by³y przedk³adane przez
inwestorów z opóŸnieniem;

- w 2 przypadkach opóŸnienie wyp³aty rat wynika³o z przed-
³u¿aj¹cej siê procedury, zwi¹zanej z dostarczeniem przez po-
¿yczkobiorców do Funduszu dokumentów stanowi¹cych praw-
ne zabezpieczenie udzielonych po¿yczek;

- w 3 przypadkach wyst¹pi³o opóŸnienie w przed³o¿eniu
dokumentów dotycz¹cych koñcowego rozliczenia zadania;

- w 5 przypadkach zakoñczenie zadañ i uzyskanie efektu
rzeczowego nast¹pi³o po up³ywie umownych terminów;

- w 3 przypadkach uzyskanie efektu ekologicznego nast¹-
pi³o po up³ywie umownych terminów;

- w 1 przypadku inwestor zwróci³ siê do Funduszu o dodat-
kowe œrodki w zwi¹zku ze zwiêkszeniem planowanego zakresu
rzeczowego zadania.

Ustalenia z kontroli wykorzystywane by³y do podejmowa-
nia bie¿¹cych decyzji przez Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹ Funduszu:

- w 4 przypadkach wyst¹piono pisemnie do inwestora in-
formuj¹c o wstrzymaniu wyp³aty do czasu wyjaœnienia stwier-
dzonych uchybieñ i nieprawid³owoœci;

- w 2 przypadkach wyst¹piono do inwestora z zaleceniami
pokontrolnymi;

- w 1 przypadku, ze wzglêdu na nieterminowoœæ realizacji
oraz zmianê zakresu robót i wykonawców, podjêto decyzjê
o zmniejszeniu przyznanej kwoty po¿yczki;

- w 2 przypadkach, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce w tym
czasie przepisy ustawy o warunkach dopuszczalnoœci i nadzo-
rowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców, Fundusz udzie-
li³ pomocy finansowej do wysokoœci "de minimis";
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- w 2 przypadkach zawieszono rozpatrywanie wniosków
o czêœciowe umorzenie po¿yczki ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci
udzielenia pomocy powy¿ej progu "de minimis" poniewa¿ nie
notyfikowano stosownych rozporz¹dzeñ w sprawie szczegó³o-
wych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje
s³u¿¹ce ochronie œrodowiska;

- w 5 przypadkach wstrzymano zawarcie umowy ze wzglê-
du na brak podstawy prawnej, pozwalaj¹cej na udzielenie po-
mocy publicznej powy¿ej progu "de minimis";

- w 2 przypadkach podjêto decyzjê o odmowie przyznania
œrodków w wyniku stwierdzonego zakoñczenia realizacji zada-
nia przed wyst¹pieniem z wnioskiem o dofinansowanie lub bra-
ku planowanego efektu ekologicznego;

- w 5 przypadkach zawieszono rozpatrzenie wniosków
o czêœciowe umorzenie po¿yczki do czasu sp³aty okreœlonej
w "Zasadach udzielania i umarzania po¿yczek oraz udzielania
dotacji ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Opolu" czêœci po¿yczki;

- w 5 przypadkach podjêto decyzjê o wczeœniejszej wyp³a-
cie rat;

- w 4 przypadkach podjêto decyzjê o odmowie przyznania
œrodków w zwi¹zku z nieprzed³o¿eniem przez wnioskodawców
propozycji w³aœciwego zabezpieczenia sp³aty po¿yczki i innych
dokumentów formalno - prawnych.

W 2004 roku monitoringiem sytuacji ekonomiczno - finan-
sowej objêtych zosta³o 26 wybranych po¿yczkobiorców Fundu-
szu.

W wyniku przeprowadzonych analiz ekonomiczno - finan-
sowych, bazuj¹c na danych zawartych w sprawozdaniach finan-
sowych sporz¹dzonych wg stanu na 31 grudnia 2003 r.:

- nie stwierdzono istotnego zagro¿enia dla kontynuowa-
nia dzia³alnoœci gospodarczej któregokolwiek z wybranej grupy
po¿yczkobiorców, a co za tym idzie tak¿e w regulowaniu zobo-
wi¹zañ na rzecz Funduszu;

- w stosunku do 2 podmiotów zalecono zwiêkszenie czê-
stotliwoœci monitorowania (co pó³ roku).

2.3. Dzia³alnoœæ kapita³owo - finansowa
2.3.1. Udzia³y w spó³kach prawa handlowego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu jest udzia³owcem oœmiu spó³ek prawa han-
dlowego, w tym czterech spó³ek akcyjnych i czterech spó³ek z
ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹.

Udzia³y lub akcje czterech spó³ek Fundusz otrzyma³ w za-
mian za nieuregulowane op³aty za gospodarcze korzystanie ze
œrodowiska.

Zaanga¿owanie kapita³owe w spó³kach na koniec
2004 roku wynios³o 3 440 309 z³ i nie uleg³o zmianie w stosunku
do roku 2003.

W roku 2004 Fundusz uzyska³ 29 712 z³ z tytu³u dywidendy
za rok 2003 wyp³aconej przez "EKOFOL II" S.A. w Bytomiu.

2.3.2. Operacje finansowe

Fundusz dysponuj¹c czasowo wolnymi œrodkami pieniê¿-
nymi, dokonywa³ operacji kupna-sprzeda¿y bonów skarbowych
oraz krótkoterminowych lokat pieniê¿nych, uzyskuj¹c tym samym
korzystniejsze od rachunku a'vista oprocentowanie œrodków.
Œrednia rentownoœæ tych operacji oscylowa³a w granicach 6,6%,
przy oprocentowaniu rachunku a'vista na poziomie 0,2% i œred-
niorocznej inflacji 3,5%.

Obrót krótkoterminowymi bonami skarbowymi oraz od-
setki od lokat pozwoli³y uzyskaæ dodatkowe dochody w wysoko-
œci 3 509 601 z³, co stanowi 135,0% planu i 105,0% dochodów
z tego tytu³u w roku 2003.

D³ugoœæ trwania lokat pieniê¿nych oraz termin wykupu
bonów skarbowych by³y œciœle zwi¹zane z harmonogramem
wyp³at kolejnych transz po¿yczek, co zapewnia³o prawid³ow¹
realizacjê zobowi¹zañ Funduszu wynikaj¹cych z zawartych umów.

2.4. Rachunek zysków i strat

Sporz¹dzony na 31 grudnia 2004 r. rachunek zysków i strat
zamyka siê zyskiem brutto w kwocie 9 072 660 z³, co stanowi
112,3% zysku z roku 2003.

Plan przychodów i kosztów kszta³tuj¹cych wynik finanso-
wy zak³ada³, ¿e wartoœæ pomocy bezzwrotnej (dotacje i umorze-
nia - 21 485 000 z³) oraz koszty utrzymania organów i Biura
Funduszu (2 955 000 z³) pokrywane bêd¹ z przewidywanych
przychodów (26 044 000 z³), zaœ wynik finansowy to minimalny
zysk (1 259 000 z³).

Przychody ogó³em uzyskane w roku 2004 wynosz¹ 27 586
425 z³ i stanowi¹ 90,0% przychodów z roku poprzedniego
i 105,9% planu. Wp³ywy statutowe w wysokoœci 18 274 151 z³
stanowi¹ 66,2%, przychody finansowe 8 927 851 z³ - 32,4%,
a pozosta³e przychody 384 423 - 1,4% - ogó³em przychodów.

Koszty dzia³alnoœci ogó³em wynosz¹ 18 513 765 z³,
co stanowi 82,0% kosztów roku ubieg³ego oraz 74,7% planu.

    Przychody i koszty działalności WFOŚiGW w Opolu kształtujące wynik finansowy w zł 
Lp. Wyszczególnienie 2003 Plan na 2004 2004 % (5:3) % (5:4) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Przychody ogółem  30 648 305 26 044 000 27 586 425 90,0% 105,9% 

1. Wpływy statutowe 20 235 380 17 850 000 18 274 151 90,3% 102,4% 

1.1. Wpływy z opłat i kar 19 768 060 17 850 000 18 274 151 92,4% 102,4% 

1.2. Pozostałe wpływy ustawowe 467 320 - - - - 

2. Przychody finansowe 9 709 097 7 829 000 8 927 851 92,0% 114,0% 

2.1. Przychody z odsetek od poŜyczek i kredytów 6 335 626 5 200 000 5 388 538 85,1% 103,6% 
2.2. Przychody z papierów wartościowych oraz oprocentowania 

lokat i rachunków bankowych 
3 343 759 2 600 000 3 509 601 105,0% 135,0% 

2.3. Przychody ze sprzedaŜy akcji i udziałów oraz dywidendy 29 712 29 000 29 712 100,0% 102,5% 

3.  Pozostałe przychody finansowe i operacyjne 703 828 365 000 384 423 54,6% 105,3% 

II. Koszty ogółem 22 571 594 24 785 000 18 513 765 82,0% 74,7% 

1. Pomoc bezzwrotna 20 297 515 21 485 000 15 769 277 77,7% 73,4% 

1.1. Dotacje  10 017 283 11 900 000 6 667 869 66,6% 56,0% 

1.2. Umorzenia ustawowe poŜyczek 10 280 232 9 585 000 9 101 408 88,5% 95,0% 

2. Koszty utrzymania organów i biura Funduszu 2 190 057 2 955 000 2 507 111 114,5% 84,8% 

2.1. Amortyzacja 109 499 180 000 158 613 144,9% 88,1% 

2.2. Wynagrodzenia  1 504 461 1 986 500 1 700 495 113,0% 85,6% 

2.3. Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia pracownicze 238 126 338 000 272 840 114,6% 80,7% 

2.4. Pozostałe koszty 337 971 450 500 375 163 111,0% 83,3% 

3. Koszty finansowe 84 022 345 000 95 493 113,7% 27,7% 

4. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne - - 141 884 - - 

III. Wynik finansowy (zysk) 8 076 711 1 259 000 9 072 660 112,3% 720,6% 
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Plan kosztów funkcjonowania Funduszu zak³ada³ kwotê
2 955 000 z³. Ostatecznie koszty dzia³alnoœci Funduszu wynios³y
2 507 111 z³, co stanowi 114,5% kosztów roku 2003 oraz 84,8%
planu, 3,6% kwoty udzielonej pomocy na zadania proekologicz-
ne i 1,08% stanu funduszu w³asnego na koniec roku.

Koszty finansowe w wysokoœci 95 493 z³ dotycz¹ obs³ugi
linii kredytowej BOŒ i depozytowych rachunków bankowych Fun-
duszu, a na pozosta³e koszty w kwocie 141 884 z³ sk³adaj¹ siê
odpisy aktualizuj¹ce udzia³y w Regionalnej Agencji Poszano-
wania Energii Sp. z o.o. oraz nale¿noœci "CUKROGALU" Brzeg
w zwi¹zku z og³oszon¹ upad³oœci¹.

Z planowanych na rok 2004 nak³adów inwestycyjnych
w kwocie 180 000 z³, zrealizowano 83,6%.

2.5. Windykacja nale¿noœci i obs³uga zawartych umów

Wp³ywy z tytu³u sp³aty po¿yczek wynios³y 47 356 168 z³,
tj. 98,9% za³o¿onego planu oraz 140,1% wp³ywów z roku 2003.
Niewykonanie planu wynika³o z opóŸnieñ w sp³acie po¿yczek
pomostowych, udzielonych na zadania realizowane w ramach
programu SAPARD.

Wp³ywy z tytu³u odsetek od po¿yczek wynios³y 5 388 538 z³
i stanowi³y 103,6% planu oraz 85,1% wp³ywów z roku 2003.
Nale¿noœci z tego tytu³u wynosi³y na koniec roku 383 136,49 z³
dotyczy³y bie¿¹cych obci¹¿eñ i zosta³y uregulowane na pocz¹tku
roku 2005.

Nale¿noœci z tytu³u udzielonych po¿yczek sp³acane by³y na
ogó³ terminowo. W przypadku 5 po¿yczkobiorców - przed³u¿ono
terminy sp³at po¿yczek - aneksuj¹c zawarte wczeœniej umowy.

Odnotowano równie¿ kilkudniowe opóŸnienia w sp³acie
kapita³u, a odsetki karne z tego tytu³u wynosz¹ ogó³em 2 783,47 z³.

Na podstawie zawartego uk³adu zaci¹gniête po¿yczki sp³acaj¹
nastêpuj¹cy po¿yczkobiorcy:

- Zak³ady Azotowe "Kêdzierzyn" S.A.               1 897 472,92 z³;
- Zak³ady Papiernicze S.A. w Krapkowicach    589 937,30 z³;
- ZPB "FROTEX" S.A. w Prudniku   97 253,42 z³.
W roku 2004 og³oszono upad³oœæ "CUKROGALU" Brzeg

w zwi¹zku z tym do S¹du Rejonowego zg³oszono wierzytelnoœæ
w kwocie 38 900,82 z³.

Z poprzednich lat w upad³oœci pozostaj¹:
- GSP "ASKO" w Nysie - kwota 272 371,95 z³ jest zg³oszo-

na do masy upad³oœci, a tak¿e czêœciowo egzekwowana z praw-
nych zabezpieczeñ (przew³aszczenie skór). Odpis aktualizuj¹cy
utworzono w roku 2002.

- Fabryka Porcelitu "TU£OWICE" S.A. - kwota 223 019 z³
z tytu³u nierozliczonego podatku VAT w zwi¹zku z brakiem faktury
za przew³aszczone kot³y grzewcze. Kwota zg³oszona jest rów-
nie¿ do masy upad³oœci, a odpis aktualizuj¹cy utworzono w la-
tach poprzednich.

2.6. Umorzenia

W 2004 roku wp³ynê³o do Funduszu 170 wniosków o czê-
œciowe umorzenie po¿yczki (w tym 122 z linii kredytowej BOŒ)
na kwotê: 16 692 887,12 z³, 9 wniosków na kwotê: 455 500,55 z³
pozosta³o do rozpatrzenia z roku 2003. Ogó³em wnioskowana
kwota umorzenia wynios³a: 17.148 387,67 z³ (w roku 2003 ana-
logicznie - wp³ynê³o 220 wniosków, 9 wniosków pozosta³o do
rozpatrzenia z roku 2002, a wnioskowana kwota umorzenia wy-
nios³a 13 843 824 z³). Ze 179 wniosków do rozpatrzenia:

- 126 wniosków zosta³o rozpatrzonych pozytywnie (w tym
89 z linii kredytowej BOŒ), w wyniku czego podjêto decyzje
o czêœciowym umorzeniu 135 po¿yczek w ³¹cznej kwocie:
13 345 138,42 z³;

- 43 wnioski rozpatrzono negatywnie (w tym 36 z linii kre-
dytowej BOŒ). Przyczyn¹ negatywnego rozpatrzenia by³o m.in.
nieuzyskanie efektu ekologicznego w planowanym terminie, nie-
terminowe zakoñczenie zadania, nie przed³o¿enie w umownym
terminie kompletu dokumentów potwierdzaj¹cych wykonanie
i odbiór zadania, nieterminowa sp³ata rat i odsetek;

- 6 wniosków pozosta³o do rozpatrzenia w 2005 roku
(w tym 2 wnioski z ECO S.A. - zawieszone w 2004 roku z powodu
nieuregulowanej sytuacji w zakresie pomocy publicznej - brak
zatwierdzenia przez Komisjê Europejsk¹ programów pomocy
publicznej uniemo¿liwi³ rozpatrzenie tych wniosków),

- 3 wnioski zosta³y wycofane przez inwestorów z ubiega-
nia siê o czêœciowe umorzenie,

- w 1 przypadku po¿yczkobiorca zrezygnowa³ i sp³aci³ 100%
kwoty po¿yczki.

W ujêciu finansowym czêœciowo umorzono 129 po¿yczek
(w tym 93 z linii kredytowej BOŒ) - na ³¹czn¹ kwotê 9 101 408 z³
(z tego 225 506 z³ to wartoœæ czêœciowo umorzonych kredytów z
linii kredytowej BOŒ), a umorzenie stanowi³o œrednio 30,2%
przyznanej po¿yczki. W roku 2003 analogicznie umorzono 164
po¿yczki - na ³¹czn¹ kwotê 10 280 232 z³ (z tego 244 508 z³ to
wartoœæ czêœciowo umorzonych kredytów z linii kredytowej BOŒ),
a umorzenie stanowi³o œrednio 28,3% przyznanej po¿yczki.

Kwota umorzeñ stanowi 88,5% wykonania roku 2003 oraz
95,0% za³o¿onego planu.

2.7. Stan maj¹tku Funduszu i Ÿród³a jego finansowania

Stan funduszu w³asnego na koniec roku osi¹gn¹³ war-
toœæ 232 296 546 z³, co stanowi 103,5% planu oraz 104,1%
wartoœci funduszu na koniec roku 2003. Na fundusz w³asny sk³a-
daj¹ siê:

· fundusz statutowy;
· fundusz rezerwowy;
· wynik finansowy roku obrotowego.
Fundusz statutowy pocz¹wszy od roku 2003, zgodnie

z nowym rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska, zwiêksza siê
o odpis z zysku, a zmniejsza o stratê w przypadku braku mo¿li-
woœci jej pokrycia z funduszu rezerwowego.

Stan funduszu statutowego na koniec roku wyniós³
208 111 765 z³.

Fundusz rezerwowy zosta³ zwiêkszony odpisem z zysku
za rok 2003 o kwotê 2 423 000 z³. Na koniec 2004 roku wyniós³
15 112 121,00 z³, co stanowi 119,1% jego wartoœci na koniec
roku 2003.

Wynik finansowy roku obrotowego wynika z rachunku zy-
sków i strat za rok 2004 i wyniós³ 9 072 660 z³, co stanowi³o
112,8% zysku roku 2003.

Fundusz w³asny finansuje aktywa, na które sk³adaj¹ siê nale¿-
noœci z tytu³u udzielonych po¿yczek w wysokoœci 170 813 647 z³
(73,5% funduszu w³asnego), udzia³y i akcje w spó³kach prawa
handlowego 2 940 287 z³ (1,3%), rzeczowy maj¹tek trwa³y 2 949
069 z³ (1,3%), œrodki pieniê¿ne w kwocie 55 720 118 z³ (24,0%)
skorygowane o saldo pozosta³ych nale¿noœci i zobowi¹zañ oraz
rozliczeñ miêdzyokresowych, czyli o minus 126 575 z³.

Za³o¿enia planu finansowego dotycz¹ce stanu funduszu
w³asnego zrealizowano w 103,5%. Ni¿sze od za³o¿onych nale¿-
noœci z tytu³u udzielonych po¿yczek (85,7% planu) wynikaj¹
z mniejszego od planowanego poziomu wyp³at (wyp³acono
68,5%).

Z uwagi na ni¿szy - od planowanego - stan nale¿noœci,
wolne œrodki pieniê¿ne osi¹gnê³y wartoœæ znacznie wiêksz¹ od
zak³adanej.

- 3019 -    Poz.1188
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3. Efekty ekologiczne dzia³alnoœci
W 2004 roku zakoñczono i przekazano do u¿ytku 148 za-

dañ zrealizowanych przy udziale œrodków finansowych Woje-
wódzkiego Funduszu, w tym z zakresu:

- ochrony atmosfery - 87,
- ochrony wód - 29,
- gospodarki wodnej - 6,
- ochrony powierzchni ziemi - 5,
- ochrony przyrody - 18,
- nadzwyczajnych zagro¿eñ œrodowiska - 1,
- monitoringu - 2.
Efektem ekologicznym zakoñczonych w roku 2004 inwe-

stycji z dziedziny ochrony atmosfery jest ograniczenie emisji za-
nieczyszczeñ do atmosfery:

- py³ów o 326,90 Mg/r
- SO

2
o 373,11 Mg/r

- CO o 439,04 Mg/r
- CO

2
o 98 423,80 Mg/r

- NO
x

o 322,07 Mg/r
oraz ograniczenie zu¿ycia ciep³a do ogrzewania

o 14 975,3 GJ/r, poprzez wykonanie zabiegów termomoderniza-
cyjnych (wymianê stolarki okiennej, ocieplenie œcian i stropo-
dachów) w obiektach u¿ytecznoœci publicznej.

Efekt ekologiczny zadañ realizowanych w ramach linii kre-
dytowej obs³ugiwanej przez BOŒ to ograniczenie emisji:

- py³ów o 32,58 Mg/r
- SO

2
o 169,64 Mg/r

- CO o 65,17 Mg/r
£¹czna moc urz¹dzeñ grzewczych zamontowanych w ra-

mach ww. linii kredytowej wynios³a 1 943,15 kW.

W zakresie ochrony wód zakoñczono budowê 2 oczysz-
czalni œcieków o ³¹cznej przepustowoœci Q

œrd
 = 4 500 m3/d.

W oddanych do eksploatacji obiektach w Niemodlinie i Praszce
mo¿liwe bêdzie uzyskanie docelowo zmniejszenia ³adunków
zanieczyszczeñ w œciekach odprowadzanych do odbiorników o:

- BZT
5

533 MgO
2
/rok,

- ChZT
md

765 MgO
2
/rok,

- zawiesina ogólna 472 Mg/rok.
Ponadto w 2004 roku wybudowano ponad 81 km kana-

³ów grawitacyjnych, ciœnieniowych i przewodów t³ocznych, a tak-
¿e 1 860 szt. przykanalików, co umo¿liwi odprowadzenie do ka-
nalizacji sanitarnej œcieków w iloœci ok. 947 m3 œrednio na dobê.
Potwierdza to utrwalenie siê tendencji inwestowania w dziedzi-
nie ochrony wód - realizowane s¹ przede wszystkim inwestycje
zwi¹zane z rozbudow¹ sieci kanalizacyjnych. Pozwoli to na do-
ci¹¿enie wybudowanych dotychczas oczyszczalni i uzyskanie
efektów ekologicznych w postaci zmniejszenia ³adunków zanie-
czyszczeñ w odprowadzanych œciekach.

W dziedzinie gospodarki wodnej uzyskano efekty w po-
staci zapewnienia mieszkañcom dostawy wody o parametrach
zgodnych z obowi¹zuj¹cymi wymogami w tym zakresie (zakoñ-
czono rozbudowê SUW i wykonano nowe studnie ujmuj¹ce
wodê), a tak¿e wykonano remont zbiornika retencyjnego o po-
jemnoœci V = 71 400 m3. Zakoñczona zosta³a ponadto podjêta
przez Pe³nomocnika Rz¹du do spraw "Programu dla Odry 2006"
ocena stanu ekologicznego Jeziora Turawskiego w celu opra-
cowania dzia³añ na rzecz jego poprawy, której g³ównym celem
by³o wypracowanie optymalnej i skutecznej metody renaturyza-
cji zbiornika i przywrócenie go do pe³nej funkcji spo³eczno - go-
spodarczej.

W 2004 roku zakoñczono budowê drugiej kwatery na Miej-
skim Sk³adowisku Odpadów w Kêdzierzynie - KoŸlu o powierzch-
ni 2,69 ha i pojemnoœci sk³adowania 305 000 m3, a tak¿e zutyli-
zowano 5,74 Mg odpadów zawieraj¹cych azbest.

4. Dzia³ania zwi¹zane z wykorzystaniem œrodków Unii
Europejskiej w dziedzinie ochrony œrodowiska

W 2004 roku, po przyst¹pieniu Polski do Unii Europej-
skiej kontynuowane by³o wykorzystanie œrodków przyznanych
w ramach przedakcesyjnych programów pomocowych PHARE,
ISPA, SAPARD. Dzia³ania w ramach programów PHARE i SA-
PARD rozpoczête przed akcesj¹ bêd¹ kontynuowane do
2006 roku, a zobowi¹zania Funduszu ISPA zosta³y z dniem ak-
cesji przejête przez Fundusz Spójnoœci.

Jednoczeœnie rozpoczête zosta³y procedury kwalifikowa-
nia wniosków do finansowania w ramach funduszy struktural-
nych.

4.1. Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej ISPA

W 2004 roku Zarz¹d Funduszu udzieli³ po¿yczki do kwoty
50 238 100 z³ na dofinansowanie zdania p.n. "Oczyszczanie œcie-
ków w Brzegu" zakwalifikowane przez Komisjê Europejsk¹
w 2002 roku do finansowania w ramach ISPA. Wykorzystanie
przyznanych œrodków nastêpowaæ bêdzie w latach 2004 ÷ 2007.

Do finansowania w ramach ISPA Komisja Europejska
zakwalifikowa³a ponadto 2 projekty z terenu województwa opol-
skiego:

- Poprawa jakoœci wody w Opolu - wartoœæ projektu
 - 316,3 mln z³;

- Gospodarka wodno-œciekowa w mieœcie Kêdzierzyn-
KoŸle - wartoœæ projektu - 192,7 mln z³.

£¹czny bud¿et tych 2 projektów szacuje siê na ok. 509 mln
z³, a przewidywane dofinansowanie ISPA na ok. 325,14 mln z³.

Podmioty realizuj¹ce ww. projekty nie przed³o¿y³y w Fun-
duszu w 2004 roku wniosków o udzielenie dofinansowania.

Oczekiwana wysokoœæ udzia³u finansowego Woje-
wódzkiego Funduszu w realizacji tych projektów wynosi
ok. 107,8 mln z³.

4.2. Program PHARE - Spójnoœæ Spo³eczna i Gospodarcza

Na dofinansowanie zadañ realizowanych w ramach pro-
gramu PHARE ESC 2002 przez gminy G³ogówek, Kolonowskie,
Ozimek i Popielów Zarz¹d Funduszu przyzna³ w 2004 roku po-
¿yczki inwestycyjne w wysokoœci 6,64 mln z³ oraz dotacje w wy-
sokoœci 3,15 mln z³.

Na zakwalifikowane do finansowania w ramach PHARE
ESC 2003 zadanie realizowane przez gminê Bierawa oraz
w ramach PHARE CBC 2003 zadanie realizowane przez gminê
Prudnik oczekiwana jest pomoc finansowa z WFOŒiGW w Opo-
lu w wysokoœci ³¹cznej ok. 8,88 mln z³.

4.3. Program SAPARD

W 2004 roku w ramach II edycji Programu SAPARD
z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu skorzysta³o
17 gmin, z czego:

- 2 w ramach Dzia³ania 3, Schemat 3.1 "Zaopatrzenie go-
spodarstw wiejskich w wodê wraz z uzdatnianiem",

- 14 w ramach Dzia³ania 3, Schemat 3.2 "Odprowadzanie
i oczyszczanie œcieków komunalnych",

- 1 w ramach Dzia³ania 3, Schemat 3.5 "Zaopatrzenie
w energiê przy wykorzystaniu odnawialnych Ÿróde³ energii".

Ze œrodków Funduszu udzielono po¿yczek inwestycyjnych
w wysokoœci 18,4 mln z³ oraz po¿yczek pomostowych w wysoko-
œci 14,2 mln z³, w celu czasowego finansowania zadañ do cza-
su refundacji kosztów z Programu SAPARD (po zakoñczeniu
realizacji zadania).
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4.4. Fundusz Spójnoœci

Zgodnie z zawartym w dniu 15 kwietnia 2003 r. pomiêdzy
Narodowym Funduszem a wojewódzkimi funduszami, porozu-
mieniem w sprawie przygotowania przedsiêwziêæ w sektorze
œrodowiska planowanych do dofinansowania z Funduszu Spój-
noœci, w 2004 roku kontynuowana by³a rozpoczêta w 2003 roku
œcis³a wspó³praca Wojewódzkiego Funduszu z Narodowym Fun-
duszem, Ministerstwem Œrodowiska oraz wnioskodawcami.
Sporz¹dzone zosta³y dwie aktualizacje wojewódzkiej listy po-
tencjalnych przedsiêwziêæ, ponadto opracowane zosta³y dodat-
kowe opinie i ankiety, niezbêdne w procesie oceny i kwalifiko-
wania zg³oszonych projektów.

"Lista potencjalnych przedsiêwziêæ przewidzianych do fi-
nansowania z Funduszu Spójnoœci w latach 2004 - 2006 - aktu-
alizacja wg stanu na dzieñ 30 wrzeœnia 2004 r." zawiera³a
6 przedsiêwziêæ z zakresu ochrony wód. £¹czny planowany koszt
tych przedsiêwziêæ wynosi 799,8 mln z³.

"Wojewódzka lista planowanych inwestycji do Funduszu
Spójnoœci - stan na 15 grudnia 2004 r." zawiera 8 przedsiêwziêæ
z zakresu ochrony wód i 2 z zakresu gospodarki wodnej. £¹czny
planowany koszt tych przedsiêwziêæ wynosi 1 080,8 mln z³ i s¹
to:

1. Poprawa jakoœci wody pitnej i uporz¹dkowanie gospo-
darki wodno - œciekowej na obszarze zbiornika wód podziem-
nych Opole - Zawadzkie, jako kontynuacja projektu ISPA Nr 2001/
PL/P/PE/028.

2 Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej w gmi-
nach: Domaszowice, Namys³ów, Œwierczów i Wilków.

3. Rozwój i modernizacja gospodarki wodno - œciekowej
na terenie gminy G³ucho³azy.

4. Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w gminie
Otmuchów.

5. Systemy kanalizacyjno-wodoci¹gowe gminy G³ubczy-
ce.

6. Uporz¹dkowanie gospodarki wodno - œciekowej u Ÿróde³
rzeki Prosny poprzez budowê kanalizacji sanitarnej w oparciu
o oczyszczalnie œcieków w Praszce i Byczynie.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiej-
skich gminy Kluczbork i Lasowice Wielkie wraz z rozbudow¹
oczyszczalni œcieków.

8. Kompleksowe uporz¹dkowanie gospodarki wodno-
œciekowej w gminie Bierawa.

9. Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina
Brzeskiego na rz. Nysie K³odzkiej.

10. Budowa jazu klapowego oraz modernizacja œluzy po-
ci¹gowej z awanportami na stopniu wodnym Chróœcice w km
168 + 280 rz. Odry.

W 2004 roku Komitet Steruj¹cy zaopiniowa³ pozytywnie,
a Minister Œrodowiska zaakceptowa³, przedsiêwziêcie zg³oszo-
ne przez Gminê Nysa pn. "Odprowadzanie œcieków sanitarnych

z miasta Nysa i wsi gminy Nysa" do przygotowania aplikacji do
Funduszu Spójnoœci w 2004 roku Wojewódzki Fundusz uczest-
niczy³ w przygotowaniu aplikacji (wraz z wymaganymi za³¹czni-
kami) w zakresie wynikaj¹cym z zawartego porozumienia. W
dniu 11 sierpnia 2004 r. kompletna dokumentacja w wersji an-
gielskiej zosta³a z³o¿ona w Komisji Europejskiej. Ostatecznie
wnioskodawc¹ zosta³a spó³ka Wodoci¹gi i Kanalizacja "AKWA"
Sp. z o.o. w Nysie. Planowana wartoœæ przedsiêwziêcia wynosi
75 557 756 z³ (16 248 980 •), a wnioskowana wartoœæ pomocy
z Funduszu Spójnoœci 53 831 317 z³ (11 576 627 •), czyli 71 %
bud¿etu przedsiêwziêcia.

3 przedsiêwziêcia z terenu woj. opolskiego zosta³y zare-
komendowane przez Komitet Steruj¹cy do umieszczenia na li-
œcie rezerwowej przedsiêwziêæ i s¹ to:

1. Poprawa jakoœci wody pitnej i uporz¹dkowanie gospodarki
wodno - œciekowej na obszarze zbiornika wód podziemnych Opole -
Zawadzkie, jako kontynuacja projektu ISPA Nr 2001/PL/P/PE/028.

2. Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej w gmi-
nach: Domaszowice, Namys³ów, Œwierczów i Wilków.

3. Rozwój i modernizacja gospodarki wodno - œciekowej
na terenie gminy G³ucho³azy.

W dniu 15 grudnia 2004 r. wszystkie projekty z listy rezer-
wowej zosta³y skierowane do przygotowania ze œrodków pomo-
cy technicznej w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/
16/P/PA/013 "Pomoc techniczna dla sektora œrodowiska".

W paŸdzierniku i listopadzie 2004 roku Najwy¿sza Izba
Kontroli - Delegatura w Opolu przeprowadzi³a kontrolê w zakre-
sie przygotowania Funduszu do pozyskiwania i wykorzystywa-
nia œrodków z Funduszu Spójnoœci w okresie od 1 stycznia 2003
r. do 30 wrzeœnia 2004 r. Na podstawie protoko³u kontroli z dnia
19 listopada 2004 r. NIK oceni³a pozytywnie podejmowane przez
Fundusz dzia³ania w zakresie spraw bêd¹cych przedmiotem
kontroli.

4.5. Fundusze strukturalne

W 2004 r. Zarz¹d Funduszu udzieli³ 5 gminom promesy
przyznania po¿yczki na zadania realizowane w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
£¹czna kwota zobowi¹zañ Funduszu z tego tytu³u wynosi
7,26 mln z³, z czego 3,72 mln z³ na rok 2005 i 3,54 mln z³ na rok
2006. Udzielenie przez Fundusz pomocy finansowej uzale¿nio-
ne jest od przyjêcia projektów do realizacji przez Zarz¹d Woje-
wództwa Opolskiego i przyznania dotacji ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarz¹d Województwa powo³a³ Prezesa WFOŒiGW w sk³ad
Regionalnego Komitetu Steruj¹cego, a jeden pracownik Fun-
duszu zosta³ powo³any przez Marsza³ka Województwa w sk³ad
Panelu Ekspertów w dziedzinie inwestycji wodno-kanalizacyj-
nych.
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