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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 13
ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 70 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459), Rada Gminy Bierawa
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Wszystkie stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy samodziel-
ne lokale u¿ytkowe, w tym gara¿e, wolne i wynajête, usytuowane
w budynkach, w których znajduj¹ siê zarówno jeden jak i wiêcej
tego rodzaju lokali, podlegaj¹ z zastrze¿eniem § 2, sprzeda¿y na
zasadach okreœlonych w dalszych postanowieniach niniejszej
uchwa³y, pod warunkiem, ¿e taka sprzeda¿ nie bêdzie staæ
w sprzecznoœci z przeznaczeniem danej nieruchomoœci, okre-
œlonym w obowi¹zuj¹cym planie zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy.

2. Sprzeda¿ lokali nastêpuje wraz ze sprzeda¿¹ albo od-
daniem  w u¿ytkowanie wieczyste dzia³ek lub stosownych u³am-
kowych czêœci dzia³ek, na których usytuowane s¹ budynki ze
sprzedawanymi lokalami. Je¿eli w takich budynkach znajduj¹
siê lokale wczeœniej zbyte, to sprzeda¿ nastêpnych lokali odby-
wa siê wraz ze zbyciem tego samego rodzaju prawa do dzia³ek,
tj. w³asnoœci lub u¿ytkowania wieczystego, które przys³uguje
w³aœcicielom lokali wczeœniej zbytych.
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Uchwa³a Nr XXXIX/285/2005
Rady Gminy Bierawa

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali u¿ytkowych

3. Warunkiem wyznaczenia do sprzeda¿y lokali wynajê-
tych jest zap³ata przez najemców ewentualnych zaleg³oœci
w zakresie czynszu i innych op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ lokalu.

§ 2. Nie podlegaj¹ sprzeda¿y lokale u¿ytkowe niezbêdne
do realizacji zadañ publicznych Gminy.

§ 3. Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabyciu wynajmowa-
nych lokali najemcom, którzy wynajmowali zbywany lokal przez
okres nie krótszy ni¿ 3 lata.

§ 4. Cenê lokali u¿ytkowych sprzedawanych najemcom
korzystaj¹cym z pierwszeñstwa w ich nabyciu oraz cenê dzia³ki
lub u³amkowej czêœci dzia³ki nabywanej wraz z lokalem, ustala
siê jako sumê wartoœci sprzedawanej nieruchomoœci, oszaco-
wanej przez bieg³ego ds. szacowania nieruchomoœci, kosztów
sporz¹dzanego szacunku przez bieg³ego oraz nale¿nego po-
datku od towarów i us³ug.

§ 5. Cena sprzeda¿y lokalu u¿ytkowego nabywanego przez
jego najemcê oraz cena dzia³ki lub u³amkowej czêœci dzia³ki
nabywanej wraz z lokalem, stanowi¹ca w sumie cenê nabywa-
nej nieruchomoœci, z zastrze¿eniem § 6, podlega zap³acie
w ca³oœci przed sporz¹dzeniem aktu notarialnego sprzeda¿y lokalu.

§ 6. Na wniosek najemcy nabywaj¹cego wynajmowany
lokal u¿ytkowy, cena nabywanej nieruchomoœci mo¿e byæ roz³o-
¿ona na raty, z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad:

             Poz. 624
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a) pierwsza rata wynosz¹ca co najmniej 20 % ceny podle-
ga zap³acie nie póŸniej ni¿ do dnia sporz¹dzenia aktu notarial-
nego sprzeda¿y lokalu,

b) pozosta³e raty miesiêczne, w liczbie nie wiêkszej ni¿
dwanaœcie i w równej wysokoœci, p³atne bêd¹ wraz z oprocento-
waniem w terminach okreœlonych w umowie sprzeda¿y, nie póŸ-
niej jednak ni¿ do ostatniego dnia danego miesi¹ca,

c) roz³o¿ona na raty niesp³acona czêœæ ceny podlega opro-
centowaniu w wysokoœci 3 % w stosunku rocznym,

d) wierzytelnoœæ Gminy wzglêdem nabywcy z tytu³u nie-
sp³aconej czêœci ceny roz³o¿onej na raty, podlega zabezpiecze-
niu hipotecznemu.

§ 7. Wolne lokale u¿ytkowe s¹ zbywane z zachowaniem
odnoœnych przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoœciami w postêpowaniu przetargowym
nieograniczonym, a w razie negatywnego wyniku dwóch kolej-
nych przetargów - w drodze rokowañ.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bie-
rawa.

§ 9. Traci moc uchwa³a Nr XXX/272/2001 Rady Gminy Bie-
rawa z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zasad zbywania
komunalnych lokali u¿ytkowych.

§ 10. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po 14 dniach
od dnia opublikowania.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441/, 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, Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366,
Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487/, Rada Gminy Bierawa
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/151/2004 Rady Gminy w Bierawie
z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków
przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i specjalistycz-
ne us³ugi opiekuñcze, szczegó³owych warunków czêœciowego
lub ca³kowitego zwolnienia od op³at, jak i trybu ich pobierania,
§ 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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Uchwa³a Nr XL/290/2006
Rady Gminy Bierawa

z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotycz¹cej szczegó³owych warunków przyznawania
i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, szczegó³owych warunków

czêœciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at, jak i trybu ich pobierania

"Nale¿noœæ za œwiadczone us³ugi wp³acana jest na konto
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Bierawie do 10 dnia
ka¿dego miesi¹ca".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bie-
rawa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Dzia³aj¹c 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 30
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Uchwa³a Nr XLI/293/2006
Rady Gminy Bierawa

z dnia 10 lutego 2006 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Gminy Bierawa Nr XXXVI/265/2005 z dnia 27 paŸdziernika 2005 r. w sprawie regulaminu
okreœlaj¹cego niektóre zasady wynagradzania za pracê oraz wysokoœci i szczegó³owe warunki przyznawania

nauczycielom dodatków do wynagrodzeñ oraz nagród w 2006 roku

ust. 6, art. 49 ust. 1 i 2 i art. 54 ust. 7 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 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167 poz. 1397 i Nr 179, poz. 1487),
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), Rada Miejska
w Brzegu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Placowi publicznemu na skrzy¿owaniu dróg publicz-
nych, tj. ulic Jana Paw³a II, Armii Krajowej oraz Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego nadaje siê nazwê Rondo Solidarnoœci.
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Uchwa³a Nr XLVI/354/05
Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Brzegu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bierawa Nr XXXVI/265/2005
z dnia 27 paŸdziernika 2005 r. w sprawie regulaminu okreœlaj¹-
cego niektóre zasady wynagrodzenia za pracê oraz nagród
w 2006 roku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. W rozdziale I. Postanowienia wstêpne, skreœla siê w § 3
ust. 7.

2. W rozdziale VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraŸnych zastêpstw, skreœla siê w § 19 ust. 5
i ust. 9.

3. W rozdziale IX. Tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin
zajêæ nauczyciela bêd¹cego dyrektorem lub wicedyrektorem,
skreœla siê § 22 w ca³oœci.

4. W rozdziale X. Sposób podzia³u œrodków na nagrody dla
nauczycieli, okreœlania trybu i kryteriów przyznawania nagród oraz
trybu zg³aszania kandydatów do nagród:

1) skreœla siê § 25,
2) § 26 otrzymuje brzmienie:
1. Œrodki ze specjalnego funduszu, o którym mowa w § 23

ust. 2, przeznacza siê:
a) na nagrody dyrektora,
b) na nagrody dla dyrektorów placówek.
2. Iloœæ i wysokoœæ indywidualnych nagród ustala odpo-

wiednio Wójt Gminy i Dyrektor placówki, bior¹c pod uwagê za-
planowane na ten cel œrodki.

3. Nagroda Wójta nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 140 %, stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego i nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 25 % wymienionego wynagrodzenia.

4. Nagroda dyrektora placówki nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 60 %
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego i
nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 20 % wymienionego wynagrodzenia.

3) w § 32 skreœla siê pkt 1.

5. W rozdziale XI. Postanowienia koñcowe, w § 34:
1) ust. 3b, otrzymuje brzmienie:
traci moc uchwa³a Rady Gminy Bierawa Nr XXIX/198/2005

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu okreœlaj¹cego
wysokoœæ i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki oblicza-
nia i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
godziny doraŸnych zastêpstw oraz tygodniowego obowi¹zko-
wego wymiaru godzin zajêæ nauczyciela bêd¹cego dyrektorem
lub wicedyrektorem w szko³ach i przedszkolach, zwanych dalej
placówkami, prowadzonych przez Gminê Bierawa w roku 2005,
z wyj¹tkiem rozdzia³u IX okreœlaj¹cego tygodniowy obowi¹zko-
wy wymiar godzin zajêæ nauczyciela bêd¹cego dyrektorem lub
wicedyrektorem;

2) ust. 3c - skreœla siê.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go z moc¹ od 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;
zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441), art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2
i 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.
Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz. 1304, Nr 90 poz. 846,
Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 179
poz. 1845; z 2005 r. Nr 10 poz. 75, Nr 167 poz. 1397, Nr 179 poz. 1487,
Nr 181 poz. 1526) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz nagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 39, poz. 455, Nr 100 poz. 1074; z 2001 r. Nr 52 poz. 544; z 2002 r.
Nr 160 poz. 1323; z 2003 r. Nr 34 poz. 286 oraz z 2004 r. Nr 74
poz. 667), Rada Miejska w Brzegu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz
szczegó³owe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za
wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych sk³adników wynagrodzenia dla nauczycieli
przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów i zespo³ów szkó³
w Gminie Miasto Brzeg, w nastêpuj¹cym brzmieniu:

Rozdzia³ I
Postanowienia wstêpne

§ 1.1. Ilekroæ w Regulaminie mowa jest o:
- nauczycielu, rozumie siê przez to nauczycieli przedszko-

li, szkó³ podstawowych, gimnazjów i zespo³ów szkó³,
- szkole, rozumie siê przez to przedszkole, szko³ê podsta-

wow¹, gimnazjum lub zespó³ szkó³,
- dyrektorze, rozumie siê przez to dyrektora przedszkola,

szko³y podstawowej, gimnazjum lub zespo³u szkó³,
- uczniach, rozumie siê przez to uczniów szko³y podstawowej,

gimnazjów lub zespo³u szkó³ oraz tak¿e wychowanków przedszkoli,
- Karcie Nauczyciela, nale¿y przez to rozumieæ ustawê

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2003 r.
Nr 118 poz. 1112 z póŸn. zm.),

- rozporz¹dzeniu, nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dze-
nie Ministra Edukacji Narodowej z 31 stycznia 2005 r. r. w spra-
wie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w
dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181)

- imprezach wyjazdowych, nale¿y przez to rozumieæ im-
prezy zwi¹zane z realizacj¹ programu nauczania, takie jak: zielo-
ne szko³y, szko³y zimowe, szko³y ekologiczne.

§ 2. Regulamin okreœla:
1) wysokoœæ i zasady przyznawania:
a) dodatku za wys³ugê lat,
b) dodatku motywacyjnego,
c) dodatku funkcyjnego,
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Uchwa³a Nr XLVI/359/05
Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania nauczycielom
dodatków: za wys³ugê lat motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia

d) dodatku za warunki pracy, w tym za warunki trudne
i uci¹¿liwe,

2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych za-
stêpstw,

3) wysokoœæ i warunki wyp³acania nagród i innych œwiad-
czeñ, z wy³¹czeniem œwiadczeñ z zak³adowego funduszu œwiad-
czeñ socjalnych i dodatków socjalnych, okreœlonych w art. 54
Karty Nauczyciela.

Rozdzia³ II
Dodatek za wys³ugê lat

§ 3.1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoœci okreœlonej zgodnie z art. 33 Karty Nauczyciela.

2. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wy-
s³ugê lat wlicza siê okresy pracy, o których mowa w § 7 rozpo-
rz¹dzenia.

§ 4.1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
a) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzo-

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

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

2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzy-
muje wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi ina-
czej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci
w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby b¹dŸ
koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

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

Rozdzia³ III
Dodatek motywacyjny

§ 5.1. Tworzy siê fundusz motywacyjny dla nauczycieli
w wysokoœci 4 % œrodków planowanych na wynagrodzenia za-
sadnicze nauczycieli na dany rok bud¿etowy.

2. Tworzy siê fundusz motywacyjny dla dyrektorów w wy-
sokoœci 31 % œrodków planowanych na wynagrodzenia zasad-
nicze dyrektorów na dany rok bud¿etowy.

§ 6. Dyrektor lub nauczyciel mo¿e otrzymaæ dodatek moty-
wacyjny od 2 - 50 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 7.1. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego przyznanego
nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów przed-
szkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów i zespo³u szkó³, uzale¿-
niona jest od efektów pracy dyrektora i jakoœci pracy szko³y.
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2. Dodatek motywacyjny w wysokoœci od 2 - 30% wynagro-
dzenia zasadniczego mog¹ otrzymaæ dyrektorzy, którzy w zakresie
pracy dydaktyczno - wychowawczej posiadaj¹ co najmniej dobr¹
ocenê pracy i spe³niaj¹ co najmniej 3 spoœród wymienionych
w pkt a i b kryteriów:

a) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
- stwarzaj¹ kadrze pedagogicznej mo¿liwoœci podnoszenia

kwalifikacji i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego,
- systematycznie doskonal¹ swoje umiejêtnoœci kierowni-

cze i pedagogiczne,
- prowadz¹ efektywn¹ politykê w zakresie organizacji, fi-

nansów i promocji,
b) szko³a, któr¹ zarz¹dzaj¹:
- prowadzi dzia³alnoœæ innowacyjn¹,
- wdra¿a nowatorskie metody nauczania i wychowania,
- uczestniczy w konkursach i zawodach na szczeblu miej-

skim,
- organizuje uroczystoœci i imprezy sportowe, rekreacyjne,

œrodowiskowe i inne,
- organizuje pomoc uczniom /wychowankom/ bêd¹cym

w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej,
- zapobiega i zwalcza przejawy patologii spo³ecznej wœród

dzieci i m³odzie¿y,
- wspó³pracuje z instytucjami wspomagaj¹cymi jej dzia³al-

noœæ statutow¹.
3. Dodatek motywacyjny w wysokoœci od 31 do 50 % wyna-

grodzenia zasadniczego mog¹ otrzymaæ dyrektorzy, którzy posia-
daj¹ wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy, spe³niaj¹ kryteria okreœlone
w pkt 1, a ponadto szko³a, któr¹ zarz¹dzaj¹:

- wdra¿a w³asne programy autorskie,
- osi¹ga bardzo dobre wyniki nauczania potwierdzone udzia-

³em uczniów w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co naj-
mniej wojewódzkim i zajmuje I - III miejsce w konkursach, zawo-
dach, przegl¹dach i festiwalach na szczeblu co najmniej rejono-
wym,

- uzyskuje wysokie wskaŸniki sprawdzianów kompetencyj-
nych i egzaminów /nie dotyczy przedszkoli/.

§ 8.1. Podstaw¹ przyznania dodatku motywacyjnego dyrek-
torom s¹ wyniki pracy osi¹gane w okresie poprzedzaj¹cym jego
przyznanie.

2. Podstaw¹ do ustalenia wysokoœci dodatku motywacyj-
nego jest sprawozdanie dyrektora szko³y, z³o¿one nie póŸniej ni¿
w terminie 30 dni przed dat¹ przyznania wnioskowanego dodatku.

3. Nauczyciel rozpoczynaj¹cy pe³nienie funkcji dyrektora
szko³y mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny po przepracowaniu
6 miesiêcy.

§ 9.1. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego przyznanego na-
uczycielom uzale¿niona jest od efektów pracy nauczyciela i jej
wp³ywu na podnoszenie jakoœci pracy szko³y.

2. Dodatek motywacyjny w wysokoœci 2 - 30% mog¹ otrzy-
maæ nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, którzy spe³niaj¹ co
najmniej 5 z poni¿szych kryteriów:

- przygotowuj¹ dzieci do konkursów, przegl¹dów artystycz-
nych i zawodów sportowych i aktywnie w nich uczestnicz¹,

- prawid³owo planuj¹ i organizuj¹ ró¿norodne formy wspó³-
pracy z rodzicami i œrodowiskiem,

- posiadaj¹ dobr¹ ocenê pracy,
- diagnozuj¹ i analizuj¹ efekty w³asnej pracy, a wyniki

uwzglêdniaj¹ we w³asnym rozwoju zawodowym oraz w planie
rozwoju przedszkola,

- aktywnie uczestnicz¹ w radach pedagogicznych oraz
w wewnêtrznych i zewnêtrznych formach doskonalenia zawodo-
wego, zgodnie z kierunkami pracy przedszkola /studia podyplo-
mowe, kursy kwalifikacyjne, udokumentowane samokszta³cenie/,

- dbaj¹ o wizerunek i spo³eczny odbiór przedszkola, wy-
pracowuj¹ standardy jakoœci i swoisty klimat przedszkola po-
zytywnie postrzegany w œrodowisku,

- wzorowo realizuj¹ przydzielone zadania dodatkowe
i obowi¹zkowe,

- prowadz¹ zajêcia otwarte dla nauczycieli lub rodziców.
3. Dodatek motywacyjny w wysokoœci 31 - 50 % mog¹

otrzymaæ nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, którzy spe³-
niaj¹ poni¿sze kryteria:

- posiadaj¹ wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy,
- opracowuj¹ i wdra¿aj¹ programy autorskie,
- s¹ inicjatorami i organizatorami przedszkolnych imprez

œrodowiskowych,
- organizuj¹ spotkania ze specjalistami ds. oœwiaty

w celu wymiany doœwiadczeñ zawodowych,
- s¹ autorami publikacji i referatów, przygotowuj¹ projek-

ty materia³ów dydaktycznych,
- uzyskuj¹ dodatkowe kwalifikacje rozszerzaj¹ce ofertê

edukacyjn¹ placówki,
- posiadaj¹ udokumentowane osi¹gniêcia w pracy

z dzieæmi zdolnymi oraz z dzieæmi przejawiaj¹cymi trudnoœci
wychowawczo - edukacyjne,

- opracowuj¹ i wdra¿aj¹ innowacje pedagogiczne.
4. Dodatek motywacyjny w wysokoœci od 2 - 30% wyna-

grodzenia zasadniczego mog¹ otrzymaæ nauczyciele szkó³
podstawowych, gimnazjów i zespo³ów szkó³, którzy w zakresie
pracy dydaktyczno - wychowawczej posiadaj¹ co najmniej dobr¹
ocenê pracy lub pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego i spe³-
niaj¹ co najmniej 5 z 13 wymienionych kryteriów:

- osi¹gaj¹ dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone po-
miarami dydaktycznymi,

- umiejêtnie rozwi¹zuj¹ problemy wychowawcze uczniów
we wspó³pracy z ich rodzicami z poszanowaniem ich godno-
œci osobistej,

- sprawuj¹ opiekê nad samorz¹dem uczniowskim i in-
nymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi w szkole,

- przygotowuj¹ i wzorowo organizuj¹ uroczystoœci szkol-
ne lub œrodowiskowe,

- prowadz¹ urozmaicon¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹
w klasie lub szkole w zakresie organizowania imprez i wypo-
czynku,

- prawid³owo i skutecznie wspó³pracuj¹ z rodzicami
i opiekunami prawnymi uczniów,

- wzorowo wype³niaj¹ obowi¹zki opiekuna sta¿u nauczy-
ciela,

- dziel¹ siê wiedz¹ zdobyt¹ w ró¿nych formach doskona-
lenia zawodowego,

- aktywnie pracuj¹ w zespo³ach zadaniowych, proble-
mowych lub komisjach rady pedagogicznej,

- terminowo, starannie, prawid³owo prowadz¹ dokumen-
tacjê szkoln¹,

- dbaj¹ o funkcjonalnoœæ, wystrój, porz¹dek w klasopra-
cowni i w szkole,

- dbaj¹ o powierzone mienie szkolne,
- podnosz¹ systematycznie kwalifikacje zawodowe.
5. Dodatek motywacyjny w wysokoœci od 31 - 50% wyna-

grodzenia zasadniczego mog¹ otrzymaæ nauczyciele, którzy
posiadaj¹ wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy oraz spe³niaj¹ ³¹cznie
ni¿ej wymienione kryteria:

- posiadaj¹ udokumentowane osi¹gniêcia w pracy
z uczniem zdolnym kieruj¹c siê jego rozwojem, tytu³y laure-
atów i finalistów w olimpiadach, konkursach, zawodach szcze-
bla wojewódzkiego, ogólnopolskiego, miêdzynarodowego,

- podejmuj¹ dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra-
¿ania metod nauczania i wychowania lub opracowuj¹ samo-
dzielnie i realizuj¹ programy autorskie,
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- s¹ inicjatorami i organizatorami szkolnych, œrodowisko-
wych imprez oraz uroczystoœci promuj¹cych szko³ê w œrodowi-
sku lokalnym,

- posiadaj¹ udokumentowane osi¹gniêcia w pracy
z uczniami zdolnymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoœci w nauce,

- inicjuj¹ i systematycznie prowadz¹ nadobowi¹zkowe
zajêcia pozalekcyjne i pozaszkolne,

- przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêæ uczniów w konkursach,
turniejach, zawodach i olimpiadach oraz w innych obszarach
dzia³añ zwi¹zanych z realizowanym procesem dydaktycznym.

§ 10.1. Podstaw¹ przyznania dodatku motywacyjnego na-
uczycielom s¹ wyniki pracy osi¹gane w okresie poprzedzaj¹-
cym jego przyznanie.

2. Nauczyciel rozpoczynaj¹cy pracê w danej szkole mo¿e
otrzymaæ dodatek motywacyjny po przepracowaniu 6 miesiêcy.

§ 11.1. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczycie-
la ustala dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz, uwzglêdniaj¹c po-
ziom spe³niania warunków, o których mowa w § 7 i § 8, § 9.

2. Dodatek motywacyjny dyrektorom przyznaje Burmistrz,
a nauczycielom dyrektor po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawo-
dowych.

3. O wysokoœci przyznanego dodatku nauczyciel lub dy-
rektor zostaje poinformowany pisemnie.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na okres nie krótszy
ni¿ 3 miesi¹ce, nie d³u¿szy jednak ni¿ 12 miesiêcy.

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

Rozdzia³ IV
Dodatek funkcyjny

§ 12. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dy-
rektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewi-
dziane w statucie, przys³uguje dodatek funkcyjny ustalony pro-
centowo od wynagrodzenia zasadniczego wg stopnia awansu
zawodowego.

§ 13. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie
funkcji:

1) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,
2) opiekuna sta¿u,

3) wychowawcy klasy /grupy/ przys³uguje dodatek funkcyj-
ny ustalony procentowo od wynagrodzenia zasadniczego we-
d³ug stopnia awansu zawodowego.

§ 14. Przy ustalaniu wysokoœci dodatku funkcyjnego dla
nauczycieli, o których mowa w § 12, bierze siê pod uwagê:

1) typ szko³y,
2) wielkoœæ /liczbê uczniów /wychowanków, liczbê oddzia-

³ów /grup/,
3) z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stano-

wiska,
4) liczbê stanowisk kierowniczych, pracowników pedago-

gicznych, administracji i obs³ugi,
5) prawid³ow¹ organizacjê pracy, poprawnoœæ pod wzglê-

dem formalnoprawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadnoœæ,
6) podnoszenie kwalifikacji zwi¹zanych z prowadzeniem

szko³y,
7) jakoœæ sprawowanego nadzoru i kontroli wewnêtrznej,
8) prawid³owoœæ realizacji bud¿etu i przestrzeganie dys-

cypliny bud¿etowej,
9) dzia³alnoœæ na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju

oraz osi¹gniêæ szko³y,
10) wspó³pracê z rad¹ pedagogiczn¹, rad¹ szko³y, rad¹

rodziców i samorz¹dem uczniowskim,
11) wspó³pracê z ró¿nymi organizacjami i instytucjami ce-

lem wspomagania dzia³alnoœci statutowej szko³y,
12) terminowoœæ i rzetelnoœæ wykonywanych zadañ,
13) wspó³pracê ze zwi¹zkami zawodowymi.

§ 15. Przy ustalaniu wysokoœci dodatku funkcyjnego dla
nauczycieli, o których mowa w § 13, bierze siê pod uwagê:

1) typ szko³y,
2) z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stano-

wiska,
3) prawid³ow¹ organizacjê pracy, poprawnoœæ pod wzglê-

dem formalnoprawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadnoœæ,
4) podnoszenie kwalifikacji zwi¹zanych z powierzon¹

funkcj¹,
5) wspó³pracê z rad¹ pedagogiczn¹, rad¹ szko³y, rad¹ ro-

dziców i samorz¹dem uczniowskim,
6) terminowoœæ i rzetelnoœæ wykonywanych zadañ.

§ 16. Ustala siê nastêpuj¹c¹ wysokoœæ dodatków funk-
cyjnych, okreœlon¹ jako wysokoœæ procentowa wynagrodzenia
zasadniczego:



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 17 - 940 -          Poz.628

 

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

2. Dodatki funkcyjne nie przys³uguj¹ 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 zajmowaæ
stanowisko lub pe³niæ funkcjê z innych powodów, a je¿eli za-
przestanie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia
miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po 3 miesi¹cach za-
stêpstwa dyrektora.

§ 18. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkó³
oraz doradców metodycznych ustala Burmistrz, a wysokoœæ do-
datków dla wicedyrektora i nauczycieli ustala dyrektor szko³y.

§ 19. Nauczyciele, którzy w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy
Karta Nauczyciela otrzymywali dodatki specjalistyczne, zacho-
wuj¹ prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego
stopnia awansu zawodowego, w wysokoœci i na zasadach obo-
wi¹zuj¹cych do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 18 lutego
2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie nie-
których innych ustaw /Dz. U. Nr 19, poz. 239/

§ 20. Dodatek funkcyjny wyp³acany jest z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ V
Dodatki za warunki pracy

§ 21.1. Nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w trudnych
warunkach, okreœlonych w § 8 rozporz¹dzenia, przys³uguje do-
datek w nastêpuj¹cej wysokoœci:

1) 15% wynagrodzenia zasadniczego - nauczyciele klas
prowadz¹cy zajêcia rewalidacyjno - wychowawcze z dzieæmi
i m³odzie¿¹ upoœledzon¹ umys³owo w stopniu g³êbokim,

2) 10% wynagrodzenia zasadniczego - nauczyciele klas
specjalnych w szko³ach ogólnodostêpnych, przedszkoli /oddzia-
³ów/ specjalnych,

3) 5% wynagrodzenia zasadniczego - nauczyciele szkó³
i przedszkoli prowadz¹cych nauczanie indywidualne dzieci za-
kwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego.

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 okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za trudne warunki pracy wyp³aca siê propor-
cjonalnie, w takiej czêœci, w jakiej godziny pracy w trudnych wa-
runkach pozostaj¹ do obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin.

§ 22. Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w warunkach
uci¹¿liwych, okreœlonych w § 9 rozporz¹dzenia, przys³uguje do-
datek w wysokoœci 10 % wynagrodzenia zasadniczego na zasa-
dach okreœlonych w § 21 ust. 2 i 3.

§ 23.1. W przypadku zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne
i uci¹¿liwe warunki pracy nauczycielowi przys³uguje prawo do
dodatku z ka¿dego tytu³u.
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2. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê
z do³u, w terminach wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za

godziny doraŸnych zastêpstw

§ 24.1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymia-
row¹ oraz doraŸnego zastêpstwa nauczyciela ustala siê dziel¹c
przyznan¹ 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. Wynagrodzenie przys³uguje nauczycielowi za ka¿d¹
godzinê ponadwymiarow¹ lub doraŸnego zastêpstwa powy¿ej
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuñczych.

3. Dla nauczycieli realizuj¹cych obowi¹zkowy tygodniowy
wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Na-
uczyciela, wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnego zastêp-
stwa ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wyna-
grodzenia zasadniczego /³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy/
przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru godzin.

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 tygodniu, w którym przypadaj¹ dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniu, w którym 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 ustawy Karta 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 pod warunkiem, ¿e wype³nia obowi¹zki powierzone przez
dyrektora. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³u-
guje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. */

§ 25. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u w terminach wy-
p³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ VII
Nagrody i inne œwiadczenia

§ 26.1. Nauczycielowi lub dyrektorowi, który przepracowa³
w szkole co najmniej 1 rok mo¿e byæ przyznana nagroda dyrek-
tora lub nagroda Burmistrza lub obie nagrody ³¹cznie.

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ przyznana
za wybitne osi¹gniêcia nauczyciela lub dyrektora w wybranej
dziedzinie lub za osi¹gniêcia w zakresie pracy dydaktyczno -
wychowawczej, opiekuñczej i pozaszkolnej nauczycielowi lub dyrek-
torowi, który spe³nia co najmniej piêæ z nastêpuj¹cych kryteriów:

a) dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli:
- dba o wysok¹ jakoœæ procesu edukacyjnego, podejmuje

dzia³ania w kierunku osi¹gania przez dzieci dojrza³oœci szkolnej
oraz sukcesów w dalszej edukacji,

- podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿a-
nia nowatorskich metod nauczania 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 zawodach, przegl¹dach i festiwalach miej-
skich, wojewódzkich i ogólnopolskich,

- posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z dzieæ-
mi uzdolnionymi lub z dzieæmi maj¹cymi trudnoœci w nauce,

- przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci przed-
szkolne lub œrodowiskowe,

- prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ poprzez
organizowanie wycieczek, udzia³ dzieci w spektaklach teatral-
nych, koncertach, 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 wspó³pracê przedszkola z jednostkami sys-
temu ochrony zdrowia, policj¹, organizacjami i stowarzyszenia-
mi oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przeja-
wów patologii spo³ecznej i niedostosowania dzieci,

- organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu przedszkola, rozwija
formy wspó³dzia³ania z rodzicami i œrodowiskiem lokalnym,

- d¹¿y do w³asnego rozwoju zawodowego przez doskona-
lenie swoich kwalifikacji i kompetencji merytorycznych, dydak-
tycznych i psychologicznych,

- szeroko promuje osi¹gniêcia w³asne i osi¹gniêcia przed-
szkola,

- ma wypracowany system dzielenia siê wiedz¹ i doœwiad-
czeniem, udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej na-
uczycieli,

- wykonuje swoje zadania prezentuj¹c wzorow¹ kulturê
wspó³pracy oraz wysoki poziom organizacyjny w relacjach inter-
personalnych;

b) dla dyrektorów i nauczycieli szkó³ i gimnazjów:
- osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w spraw-

dzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okrê-
gowe komisje egzaminacyjne,

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

- osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwali-
fikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach II stopnia /okrêgo-
wych/ lub III stopnia /centralnych/ ogólnopolskich olimpiad przed-
miotowych, zawodach, przegl¹dach i festiwalach wojewódzkich
i ogólnopolskich,

- posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z ucznia-
mi uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoœci w nauce,

- przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci szkolne
lub œrodowiskowe, takie jak nadanie szkole imienia, wrêczenie
sztandaru, dni patrona szko³y,

- prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole poprzez organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów w spek-
taklach 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,

- osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
- zapewnia pomoc i opiekê uczniom bêd¹cym 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 wspó³pracê szko³y lub placówki z jednostka-
mi systemu ochrony zdrowia, Policj¹, organizacjami i stowa-
rzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania prze-
jawów patologii spo³ecznej i niedostosowania dzieci i m³odzie¿y,
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- organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y, rozwija formy
wspó³dzia³ania szko³y z rodzicami,

- bierze udzia³ w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,

- udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczy-
cieli podejmuj¹cych pracê zawodzie nauczyciela.

§ 27.1. Nagrody przyznawane s¹ z funduszu nagród, utwo-
rzonego na podstawie art. 49 Karty Nauczyciela, bêd¹cego
w dyspozycji Burmistrza lub dyrektora szko³y.

2. Fundusz nagród stanowi co najmniej 1% planowanych
rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli szkó³ z czego:

1) 0,3 pozostaje do dyspozycji Burmistrza tworz¹c pulê na-
gród dla dyrektorów oraz nauczycieli,

2) 0,7 pozostaje do dyspozycji dyrektora tworz¹c pulê na-
gród dla nauczycieli.

3. Burmistrz przyznaje nagrody:
- I stopnia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ wynagrodzenie

zasadnicze nauczyciela dyplomowanego,
- II stopnia w wysokoœci wynagrodzenia zasadniczego na-

uczyciela mianowanego.
4. Dyrektor przyznaje nagrody w wysokoœci co najmniej 300 z³,

nie wiêcej jednak ni¿ wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela
mianowanego.

§ 28.1. Z wnioskiem, o przyznanie nagrody Burmistrza dla
nauczycieli mo¿e wyst¹piæ Burmistrz, rada szko³y, rada rodziców,
rada przedszkola, zwi¹zki zawodowe, dyrektor po zasiêgniêciu
opinii rady pedagogicznej, a dla dyrektora - podmioty okreœlone
jak wy¿ej oraz Burmistrz.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora dla nauczy-
cieli mo¿e wyst¹piæ rada szko³y, rada rodziców, zwi¹zki zawodo-
we dzia³aj¹ce na terenie szko³y, a tak¿e dyrektor po zasiêgniêciu
opinii rady pedagogicznej.

3. Wnioski o przyznanie nagrody nale¿y sk³adaæ odpowied-
nio do Burmistrza Miasta Brzegu lub dyrektora szko³y w terminie
do 30 wrzeœnia na formularzu.

4. Wzór formularza wniosku o przyznanie nagrody okre-
œla Burmistrz w formie zarz¹dzenia.

5. Nagrodê przyznaje:
dla dyrektorów i nauczycieli - Burmistrz,
dla nauczycieli - dyrektor szko³y.

§ 29. Zasady wynagradzania nauczycieli w okresie urlo-
pu macierzyñskiego, wyp³aty nagród jubileuszowych, dodatko-
wego wynagrodzenia rocznego, tzw."13", zasi³ków na zagospo-
darowanie, odpraw z tytu³u przechodzenia na emeryturê i ren-
tê, odpraw z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy - reguluj¹ od-
rêbne przepisy.

§ 30. Zmiany regulaminu wymagaj¹ zachowania trybu
w³aœciwego do jego uchwalenia.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XXXII/244/04 Rady Miejskiej
w Brzegu z dnia 28 grudnia 2004 r. i uchwa³a Nr XXXVII/282/05
Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie
ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó-
³owe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³u-
gê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz nie-
których innych sk³adników wynagradzania.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Brzegu.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

*/ Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN. III - JSz - 0911 - 1-38/06 z dnia 6 lutego 2006 r.

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, z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366,
Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493), Rada
Gminy w G³ogówku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zwrotu wydatków po-
niesionych na pomoc w formie posi³ku:

1. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodaru-
j¹cej lub dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 150% kryte-
rium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, i wskazana jest
pomoc w formie do¿ywienia, przyznaje siê bezp³atnie œwiadcze-
nie w formie posi³ku.
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Uchwa³a Nr XXXIII/232/2005
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 5 grudnia 2005 r.

(uchwa³a zaskar¿ona do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Opolu)*

w sprawie okreœlenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na œwiadczenia przyznane
w ramach zadañ w³asnych w zakresie do¿ywiania

2. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospoda-
ruj¹cej lub dochód na osobê w rodzinie przekracza 150% do-
chodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy
spo³ecznej, œwiadczenie z pomocy spo³ecznej w formie posi³-
ku nie przys³uguje.

§ 2. Przyznanie pomocy w formie posi³ku, nastêpuje na
wniosek zainteresowanego, rodziców, opiekunów prawnych ro-
dziców zastêpczych, pracownika socjalnego.

§ 3. Pomoc tê przyznaje siê w formie zakupu posi³ku lub
zasi³ku celowego z przeznaczeniem na zakup posi³ku lub ¿yw-
noœci.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 17 - 943 - Poz.629-630

Dzia³aj¹c 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.) i art. 30 ust. 6, 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.), po uzgodnieniu z zwi¹zkami zawodowymi
Rada Miejska w G³ogówku uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Postanowienia wstêpne

§ 1. Regulamin okreœla ustalenie wysokoœci i zasad przy-
znawania:

a) dodatku za wys³ugê lat,
b) dodatku motywacyjnego,
c) dodatku funkcyjnego,
d) dodatku za warunki pracy,
e) dodatku mieszkaniowego,
f) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraŸnych zastêpstw.

Rozdzia³ II
Dodatek za wys³ugê lat

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

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

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

§ 3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które na-
uczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6
Karty Nauczyciela. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nie-
obecnoœci w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek
choroby lub koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

§ 4. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w G³ogówku Nr XIII/
107/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w G³ogówku

Marek Pelka

*/ Uchwa³a zosta³a zaskar¿ona przez Wojewodê Opol-
skiego do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Opolu -
skarga Nr PN.III-KN-0914-14/2006 z dnia 21 lutego 2006 r.
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Uchwa³a Nr XXXV/246/2006
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 6 lutego 2006 r.

w sprawie okreœlenia dla nauczycieli szkó³ i przedszkoli prowadzonych przez Gminê G³ogówek regulaminu ustalaj¹-
cego wysokoœæ stawek dodatku za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz

szczegó³owe warunki przyznawania tych dodatków, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe oraz za godziny doraŸnych zastêpstw

Rozdzia³ III
Dodatek motywacyjny

§ 4. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycie-
lowi, który w okresie poprzedzaj¹cym przyznanie dodatku, wy-
ró¿ni³ siê nastêpuj¹cymi osi¹gniêciami dydaktycznymi, wycho-
wawczymi lub opiekuñczymi:

1) prowadzi³ nieodp³atne dodatkowe zajêcia z uczniami,
2) przygotowa³ uczniów do udzia³u w olimpiadach, kon-

kursach przedmiotowych i zawodach sportowych, w których
osi¹gn¹³ wyró¿niaj¹ce wyniki,

3) opracowa³ i realizowa³ w³asne programy autorskie,
4) zorganizowa³ pokaz wiedzy i umiejêtnoœci uczniów

w ramach hospitacji diagnozuj¹cej, prowadzi³ lekcje otwarte dla
nauczycieli oraz zajêcia zwi¹zane z pedagogizacj¹ rodziców,

5) podejmowa³ dzia³alnoœæ innowacyjn¹ i nowatorsk¹,
6) organizowa³ imprezy promuj¹ce szko³ê w œrodowisku

i regionie,
7) ujawni³ du¿¹ aktywnoœæ w radzie pedagogicznej, a szcze-

gólnie w prowadzeniu wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczy-
cieli,

8) w³o¿y³ du¿y wysi³ek w rozwój swojego warsztatu pracy -
w tym pracowni przedmiotowej, biblioteki, œwietlicy,

9) pe³ni³ obowi¹zki przewodnicz¹cego zespo³u przedmio-
towego, opiekuna samorz¹du uczniowskiego lub innej organi-
zacji m³odzie¿owej,

10) uzyskiwa³ bardzo dobre wyniki nauczania,
11) wykonywa³ inne czynnoœci w zakresie realizacji zadañ

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych niewymienio-
nych w pkt 1 - 10.

§ 5. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycie-
lowi tak¿e wtedy, gdy uzyska³ on wysok¹ jakoœæ œwiadczonej
pracy, wyró¿nia³ siê swoj¹ postaw¹ oraz zaanga¿owaniem
w wykonywaniu czynnoœci i zajêæ innych ni¿ okreœlone w § 4,
w tym zwi¹zanych z dokszta³caniem, doskonaleniem zawodo-
wym, samokszta³ceniem i wspó³prac¹ ze œrodowiskiem spo-
³ecznym szko³y, a w szczególnoœci, gdy:

1) systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe,
2) ukoñczy³ studia podyplomowe,
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3) uzyska³ dodatkowe kwalifikacje zawodowe, uprawnia-
j¹ce do nauczania w drugiej lub trzeciej specjalnoœci, lub daj¹-
ce inne uprawnienia,

4) uczestniczy³ w zorganizowanych formach doskonalenia,
5) zdobyt¹ wiedzê i umiejêtnoœci stosowa³ w praktyce pe-

dagogicznej i dzieli³ siê swym doœwiadczeniem z innymi na-
uczycielami,

6) diagnozuje wyniki swojej pracy oraz okreœla skutecz-
noœæ podejmowanych dzia³añ,

7) uzyska³ w okresie poprzedzaj¹cym kolejny stopieñ awan-
su zawodowego,

8) wzorowo prowadzi dokumentacjê pracy pedagogicznej,
9) nawi¹za³ œcis³¹ wspó³pracê z rodzicami lub umiejêtnie

w³¹czy³ rodziców do dzia³añ pomocowych wzglêdem dziecka,
10) wykonywa³ wyró¿niaj¹co inne czynnoœci, specyficzne dla

danego rodzaju wykonywanych zajêæ, niewymienione w pkt 1 - 9.

§ 6. Nauczyciel, któremu powierzono funkcjê dyrektora,
mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny za wyró¿niaj¹c¹ pracê oraz
osi¹gniêcia w kierowanej przez siebie szkole, a w szczególno-
œci za:

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

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi œrodkami bu-
d¿etowymi i pozyskiwanie ich z innych Ÿróde³ oraz przestrzega-
nie obowi¹zuj¹cej dyscypliny finansowej z wykorzystaniem mo¿-
liwoœci obni¿enia kosztów w³asnych,

3) terminowe i nale¿yte wywi¹zywanie siê wobec organu
prowadz¹cego z obowi¹zków w zakresie sprawozdawczoœci
i przekazywania informacji,

4) umiejêtnoœæ racjonalnego planowania pracy szko³y
i w³asnej pracy kierowniczej oraz stwarzania mo¿liwie optymal-
nych warunków na rzecz realizacji zadañ dydaktyczno - wycho-
wawczych i opiekuñczych szko³y,

5) tworzenie odpowiednich warunków sprzyjaj¹cych po-
dejmowaniu innowacji i eksperymentu oraz wewn¹trzszkolne-
go doskonalenia nauczycieli,

6) wyró¿nianie siê w dba³oœci o utrzymanie ³adu i porz¹d-
ku wokó³ szko³y oraz estetyki jej pomieszczeñ,

7) prowadzenie prawid³owej polityki kadrowej,
8) skuteczne i ró¿norodne promowanie placówki i podno-

szenie jej pozycji w œrodowisku lokalnym,
9) nawi¹zanie i utrzymywanie kontaktów ze szko³ami part-

nerskimi,
10) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji kie-

rowniczych poprzez udzia³ w formach doskonalenia,
11) posiadanie wyró¿niaj¹cej ocenê pracy zawodowej.

§ 7. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego, który mo¿e byæ
przyznany nauczycielowi, uzale¿niona bêdzie i odpowiednio zró¿-
nicowana w zale¿noœci od stopnia spe³niania przez niego wy-
mogów okreœlonych szczegó³owo w § 4 i § 5, a tak¿e od dodat-
kowych zadañ realizowanych i udokumentowanych przez na-
uczyciela.

§ 8. Wysokoœæ œrodków finansowych na rok bud¿etowy
2006 - na dodatek, o którym mowa w § 7, wynosi 3% sumy
œrodków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia zasad-
nicze nauczycieli.

§ 9. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany w wysoko-
œci do 30 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 10.1. Dodatek nie przys³uguje w czasie przebywania
nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

2. Nauczyciel traci automatycznie prawo do dodatku moty-
wacyjnego do koñca okresu, na który dodatek by³ przyznany
w razie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.

§ 11. Za okres pracy do przyznania dodatku motywacyjne-
go przyjmuje siê ostatnie 12 miesiêcy pracy nauczyciela przypadaj¹-
ce bezpoœrednio przed przyznaniem dodatku motywacyjnego.

§ 12. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na okres nie
krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 1 rok.

§ 13. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dy-
rektor szko³y, a dyrektorowi przyznaje Burmistrz G³ogówka.

Rozdzia³ IV
Dodatek funkcyjny

§ 14. Dodatek funkcyjny dotyczy nauczyciela, któremu po-
wierzono stanowisko dyrektora szko³y, wicedyrektora lub inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y oraz in-
nych nauczycieli z tytu³u sprawowania przez nich funkcji opieku-
na sta¿u b¹dŸ powierzenia im wychowawstwa klasy lub grupy.

§ 15. Nauczycielowi pe³ni¹cemu funkcje kierownicze i inne
funkcje przys³uguje dodatek wed³ug zestawienia w poni¿szej
tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych nauczycieli

Lp. Funkcja 

 

Miesięcznie w 

zł 

 

1 
Dyrektor przedszkola liczącego  

do 3 oddziałów, w tym zamiejscowe 
od 250 - 500 

2 
Dyrektor przedszkola liczącego  

4 i więcej oddziałów, w tym zamiejscowe 
od 500 - 700 

3 
Dyrektor szkoły podstawowej  

i gimnazjum do 6 oddziałów 
od 500 - 600 

4 
Dyrektor szkoły podstawowej  

i gimnazjum od 7 – 12 oddziałów 
od 600 - 800 

5 

Dyrektor Zespołu Szkół 

Dyrektor szkoły podstawowej  

i gimnazjum powyŜej 12 oddziałów 

od 700 - 1000 

6 
Wicedyrektor szkoły podstawowej  

i gimnazjum od 12 oddziałów 
od 500 - 600 

7 

Kierownik świetlicy z doŜywianiem, 

koordynator dowoŜonych uczniów 

liczącej powyŜej 100 wychowanków 

od 250 - 300 

8 
Opiekun staŜu dla jednego nauczyciela, 

nauczyciel wychowawca 
40 

 

§ 16. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie funkcji, a je¿eli powierzenie funkcji na-
st¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.

§ 17. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielowi, które-
mu powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie. W tym
wypadku prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwsze-
go dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego okresu pe³-
nienia tych obowi¹zków.

§ 18. Nauczyciel, któremu powierzono obowi¹zki kierow-
nicze na czas okreœlony, traci prawo do dodatku funkcyjnego
z up³ywem tego okresu, a w razie wczeœniejszego odwo³ania
- z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli
odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
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§ 19. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje wy-
nagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³
pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do których jest przypi-
sany dodatek funkcyjny, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹z-
ków nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

§ 20. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia
miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach
zastêpstwa.

§ 21. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, okreœlonego w § 15,
w stosunku do nauczyciela ustala dyrektor szko³y, a w stosunku
do dyrektora szko³y Burmistrz G³ogówka.

Rozdzia³ V
Dodatek za warunki pracy

§ 22. Nauczycielom za pracê w trudnych warunkach pole-
gaj¹c¹ na prowadzeniu indywidualnego nauczania dziecka za-
kwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego przys³uguje doda-
tek w wysokoœci 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 23. Nauczycielom za pracê w warunkach uci¹¿liwych,
okreœlonych w § 9 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji  Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181), przys³u-
guje dodatek w wysokoœci 10% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 24. Dodatek wyp³aca siê proporcjonalnie do realizowa-
nego przez nauczycieli obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin w wa-
runkach trudnych lub uci¹¿liwych.

§ 25. Dodatek, o którym mowa w § 22 i § 23, przyznaje
nauczycielowi dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz.

§ 26. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy i za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi pra-
wo do dodatku z ka¿dego tytu³u.

§ 27. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

Rozdzia³ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraŸnych zastêpstw

§ 28. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê
wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki
pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warun-
kach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê go-
dzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuñczych w ramach godzin ponadwymiarowych.

§ 29. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar go-
dzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela,
wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnego zastêpstwa, ustala
siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia za-
sadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca
w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹-
cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego
wymiaru godzin.

§ 30. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w § 28 i § 29,

ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany
wymiar zajêæ przez 4,16 - z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin
w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

§ 31. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w któ-
rych nie realizuje siê zajêæ z powodu przerw wynikaj¹cych z or-
ganizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ
w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy.

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

1) z zawieszeniem planowanych zajêæ z powodu epide-
mii, trudnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeñ lo-
sowych,

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,
3) chorob¹ ucznia nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹

nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
- traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.

§ 33. Wysokoœæ stawek wynagrodzenia za doraŸne za-
stêpstwo okreœla siê tak jak za godziny ponadwymiarowe,
a nale¿noœæ za doraŸne zastêpstwa nauczyciel winien otrzymaæ
po ich zrealizowaniu, razem z miesiêcznym wynagrodzeniem za
godziny ponadwymiarowe.

§ 34. Wynagrodzenia za godziny, o których mowa w § 28
i § 33, przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 35. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za-
stêpstwa doraŸne wyp³aca siê z do³u.

Rozdzia³ VII
Dodatek mieszkaniowy

§ 36. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje zawodo-
we do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w pe³nym wymiarze zajêæ na terenie wiejskim, przys³uguje na-
uczycielski dodatek mieszkaniowy.

§ 37. Wysokoœæ dodatku mieszkaniowego, w zale¿noœci
od liczby osób w rodzinie, wynosi miesiêcznie:

1) przy jednej osobie - 10 z³,
2) przy dwóch osobach - 20 z³,
3) przy trzech osobach - 30 z³,
4) przy czterech osobach - 40 z³.

§ 38. Do cz³onków rodziny, o których mowa w § 37, zalicza
siê wspó³ma³¿onka nauczyciela oraz ich ma³oletnie dzieci w³a-
sne lub przysposobione, stale z nimi zamieszkuj¹ce i pozosta-
j¹ce na ich wy³¹cznym utrzymaniu.

§ 39. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem i wspólnie z nim zamieszkuj¹cemu przys³u-
guje tylko jeden dodatek mieszkaniowy.

§ 40.1. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹-
ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ pi-
semny wniosek o jego przyznanie i przedstawi³ dokumenty po-
twierdzaj¹ce prawo do dodatku mieszkaniowego.

2. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 1, nauczy-
ciel sk³ada dyrektorowi szko³y, w której jest zatrudniony.

3. Dodatek mieszkaniowy nauczycielowi przyznaje dyrek-
tor, a dyrektorowi - Burmistrz G³ogówka.
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§ 41. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez

niego lokalu mieszkalnego,
2) nieœwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagro-

dzenie,
3) 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 by³a zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 42. Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem mie-
si¹ca, w którym nast¹pi³o wygaœniêcie lub rozwi¹zanie stosun-
ku pracy z nauczycielem.

§ 43. Na okres urlopu bezp³atnego d³u¿szego ni¿ jeden
miesi¹c, wyp³acanie przyznanego dodatku ulega zawieszeniu.

§ 44. Nauczyciel, któremu dodatek jest wyp³acany, obo-
wi¹zany jest zawiadomiæ niezw³ocznie pracodawcê o wszelkich
okolicznoœciach maj¹cych wp³yw na wysokoœæ przyznanego
dodatku pod rygorem zwrotu nienale¿nie pobranego dodatku.

§ 45. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 46. Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/234/2005 Rady Miej-
skiej w G³ogówku z dnia 5 grudnia 2005 r.

§ 47. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka

Na podstawie art. 6 ust. 2 - 4a ustawy z dnia 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (j.t. Dz. U.
z 2005 r. Nr 236 poz. 2008), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Obowi¹zek uiszczania górnych stawek op³at, okreœlo-
nych w niniejszej uchwale, maj¹ w³aœciciele nieruchomoœci lub
najemcy albo w³aœciciele lokali po³o¿onych na terenie Gminy
Izbicko.

§ 2.1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za odbiór od-
padów komunalnych od mieszkañców: 6 z³ od kub³a o poj. 120 l.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za odbiór i trans-
port nieczystoœci ciek³ych: 12 z³/m3.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona

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
z póŸn. zm.), po uzyskaniu opinii nadzoru pedagogicznego, Rada
Powiatu w Kluczborku uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr XLVIII/269/06
Rady Gminy w Izbicku

z dnia 23 stycznia 2006 r.

w sprawie okreœlenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych
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Uchwa³a Nr XXXV/251/2005
Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajêæ w kszta³ceniu zaocznym i w systemie kszta³cenia na odleg³oœæ

§ 1.1. Dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnio-
nych w pe³nym wymiarze zajêæ w placówkach, dla których orga-
nem prowadz¹cym jest Powiat Kluczborski, ustala siê tygodnio-
wy obowi¹zkowy wymiar zajêæ wed³ug nastêpuj¹cych norm:
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Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy  
wymiar godzin 

1.  Nauczyciele konsultanci, specjaliści zatrudnieni  
w placówkach doskonalenia nauczycieli 

 
35 

2.  Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy 
zawodowi, a takŜe inni specjaliści prowadzący 
zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach  
i placówkach 

 
20 
 

3. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach  
i placówkach prowadzący gimnastykę 
korekcyjną 

 
18 

 

2. Dla okreœlenia tygodniowego obowi¹zkowego wymia-
ru godzin zajêæ nauczycieli, wymienionych w ust. 1, przez godzi-
nê rozumie siê 60 minut.

§ 2.1. Nauczyciele konsultanci zatrudnieni w placówkach
doskonalenia nauczycieli zobowi¹zani s¹ do przeprowadzenia
w ci¹gu roku szkolnego, w ramach otrzymywanego wynagro-
dzenia zasadniczego, okreœlonej liczby godzin zajêæ szkolenio-
wych realizowanych w nastêpuj¹cych formach: kursów, warsz-
tatów, szkoleñ, konsultacji zbiorowych i konferencji szkolenio-
wych, w wymiarze co najmniej:

a) nauczyciel konsultant - 100 godzin,
b) kierownicy pracowni i zak³adów - 70 godzin,
c) wicedyrektor - 50 godzin,
d) dyrektor - 30 godzin.

2. W szczególnych przypadkach dyrektor placówki dosko-
nalenia nauczycieli mo¿e ustaliæ inny wymiar godzin szkolenio-
wych, jednak w odpowiedniej relacji do obci¹¿enia pozosta³ymi
zadaniami.

3. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli, w zale¿no-
œci od potrzeb placówki i kwalifikacji specjalistów, mo¿e przy-
dzieliæ specjalistom zatrudnionym w placówce godziny zajêæ
szkoleniowych w ramach form, o których mowa w ust. 1.

§ 3.1. Obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ dydaktycznych
nauczycieli zatrudnionych w pe³nym wymiarze godzin w kszta³-
ceniu zaocznym i systemie kszta³cenia na odleg³oœæ wynosi
18 godzin tygodniowo, tj. 684 godziny rocznie, przy 38 tygodniach
zajêæ w roku szkolnym. Zwiêkszenie liczby tygodni zajêæ w da-
nym roku szkolnym powoduje zwiêkszenie proporcjonalne licz-
by godzin rocznie.

2. Do obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycz-
nych nauczycieli, o których mowa w ust. 1, zalicza siê:

1) godziny wyk³adów, konsultacji, æwiczeñ, zajêæ praktycz-
nych i konwersatoriów,

2) faktycznie zrealizowane godziny:
a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych

i egzaminacyjnych (z wyj¹tkiem egzaminów wstêpnych, z nauki
zawodu, z przygotowania zawodowego, dyplomowych, dojrza³o-
œci i maturalnych), licz¹c poprawienie 3 prac za 1 godzinê zajêæ,

b) innych zajêæ pedagogicznych realizowanych z uczniami
przez pe³nozatrudnionego nauczyciela w formach przez niego
obranych i udokumentowanych w wymiarze nieprzekraczaj¹cym
50 godzin rocznie w semestrach programowo najwy¿szych koñ-
cz¹cych siê egzaminem maturalnym w grupach co najmniej
15 osobowych; dla nauczycieli niepe³nozatrudnionych wymiar
tych zajêæ ulega stosownemu zmniejszeniu,

3) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych (z wyj¹t-
kiem wstêpnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowe-
go, dyplomowych, dojrza³oœci i maturalnych),

4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyj¹t-
kiem wstêpnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowe-
go, dyplomowych, dojrza³oœci i maturalnych) w wymiarze 4 oso-
by za 1 godzinê zajêæ.

3. Dla celów obliczania obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ dydaktycznych przez godzinê æwiczeñ i konsultacji nale¿y
rozumieæ jednostkê 45 minut, przez godzinê zajêæ praktycznych
- jednostkê 55 minut, a przez godzinê pozosta³ych zajêæ
- 60 minut.

4. Rozliczenie godzin zajêæ nauczyciela zatrudnionego
w pe³nym wymiarze godzin zajêæ dydaktycznych w kszta³ceniu
zaocznym i systemie kszta³cenia na odleg³oœæ nastêpuje w ka¿-
dym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowi¹zany
jest zrealizowaæ po³owê rocznego wymiaru godzin zajêæ; za pod-
stawê rozliczenia przyjmuje siê, wed³ug zapisów w dzienniku
lekcyjnym, odbyte godziny zajêæ, godziny usprawiedliwionej nie-
obecnoœci w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn le¿¹cych
po stronie pracodawcy.

§ 4.1. W przypadku koniecznoœci ³¹czenia ró¿nych tygo-
dniowych obowi¹zkowych wymiarów godzin w ramach jednego
etatu - obowi¹zkowy wymiar godzin dla nauczycieli ustala siê
proporcjonalnie w odniesieniu do ³¹cznej liczby realizowanych
przez nauczyciela zajêæ.

2. Godziny realizowane powy¿ej tygodniowego obowi¹z-
kowego wymiaru godzin ustalonego na podstawie ust. 1, s¹
godzinami ponadwymiarowymi.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr XIX/144/2004 Rady Powiatu
w Kluczborku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie tygodniowe-
go obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ niektórych nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, za-
trudnionych w pe³nym wymiarze zajêæ.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Kluczborku.

§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia i ma zastosowanie od 1 wrzeœnia 2006 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Maciej Mularczyk
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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,
zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 30
ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 zm. 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 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71,
Nr 167, poz. 1397 i Nr 179, poz. 1487), po uzgodnieniu z Zarz¹-
dem Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Rada Miej-
ska w Korfantowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Regulamin okreœla wysokoœæ stawek i szczegó³owe
warunki przyznawania dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjne-
go, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki
obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ i warunki
wyp³acania nagród i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosun-
ku pracy nauczycieli w szko³ach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminê Korfantów w roku 2006.

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

Ilekroæ w Regulaminie bez bli¿szego okreœlenia jest mowa o:
1. Regulaminie - rozumie siê przez to Regulamin okreœla-

j¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego
za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych sk³adników wy-
nagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymia-
rowe oraz za godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ
oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego.

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, zm. 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
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397 i Nr 179, poz. 1487).

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 pra-
cê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póŸn. zm.).

4. Organie prowadz¹cym - rozumie siê przez to Gminê
Korfantów.

5. Szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê
podstawow¹, gimnazjum lub zespó³ szkó³.

6. Dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y rozumieæ dy-
rektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej wymienionej
w punkcie 5.
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Uchwa³a Nr XL/258/05
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków:
za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ i warunki wyp³acania
nagród i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli w szko³ach i przedszkolach

prowadzonych przez Gminê Korfantów w roku 2006

7. Roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y
od 1 wrzeœnia danego roku do 31 sierpnia nastêpnego roku.

8. Klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê.
9. Uczniu - rozumie siê przez to tak¿e wychowanka.
10. Tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - na-

le¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin,
o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

11.  Zak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej - rozumie siê
przez to Oddzia³ ZNP w Korfantowie.

Rozdzia³ II
Dodatek za wys³ugê lat

1. Wysokoœæ oraz warunki nabywania przez nauczyciela
prawa do dodatku za wys³ugê lat okreœlaj¹ przepisy art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporz¹dzenia, o którym mowa
w punkcie 3 rozdz. I Regulaminu.

2. Dodatek za wys³ugê lat 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 prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,

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

3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
w pe³nej wysokoœci za:

1) dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z wy-
j¹tkiem okresu przebywania w stanie nieczynnym,

2) okres urlopu dla poratowania zdrowia,
3) dni nieobecnoœci w pracy z powodu niezdolnoœci do

pracy w skutek choroby lub koniecznoœci osobistego sprawo-
wania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpie-
czenia spo³ecznego.

Rozdzia³ III
Dodatek motywacyjny

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywa-
cyjnego jest uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych oraz w zakresie œwiadczonej
pracy, a w szczególnoœci:

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿li-
woœci oraz warunków pracy nauczyciela, co najmniej dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wyni-
kami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i spraw-
dzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpia-
dach itp.,

2) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z rodzicami,

3) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrze-
buj¹cych szczególnej opieki,
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4) posiadanie wyró¿niaj¹cej oceny pracy lub pozytywnej
oceny dorobku zawodowego,

5) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do przy-
dzielonych obowi¹zków,

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoœci zawodowych -
udzia³ w ró¿nych form doskonalenia zawodowego,

7) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
8) dba³oœæ o estetykê pomieszczeñ i sprawnoœæ powie-

rzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urz¹dzeñ szkolnych,
9) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pe-

dagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿-

bowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o któ-

rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szcze-
gólnoœci:

a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych,
b) udzia³ w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi or-

ganizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich lub przejawianie in-

nych form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskona-
lenia zawodowego nauczycieli,

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

2. O wysokoœci dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
szkó³ decyduj¹ w szczególnoœci nastêpuj¹ce kryteria:

1) umiejêtnoœci racjonalnego gospodarowania œrodka-
mi finansowymi szko³y:

a) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej,
b) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacania

maj¹tku szkolnego,
c) pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych oraz umiejêt-

noœæ ich w³aœciwego wykorzystania na cele szko³y,
d) podejmowanie dzia³añ zapewniaj¹cych utrzymanie po-

wierzonego mienia w stanie gwarantuj¹cym optymalne warun-
ki do realizacji zadañ dydaktyczno - wychowawczych;

2) sprawnoœæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y:
a) dyscyplina pracy, podzia³ zadañ, terminowoœæ realizacji

zadañ i zarz¹dzeñ,
b) podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli do

doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) wspó³praca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie innych dzia³añ maj¹cych na celu promo-

wanie szko³y;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej

szko³y:
a) osi¹gniêcia uczniów: naukowe, sportowe, artystyczne

w skali regionu, województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szko³y poprzez wprowadzanie pro-

gramów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicz-
nych oraz innych rozwi¹zañ metodycznych,

c) dba³oœæ o klimat wychowawczy szko³y poprzez rozwi¹-
zywanie konkretnych problemów wychowawczych i podejmo-
wanie efektywnych dzia³añ profilaktycznych zapobiegaj¹cych za-
gro¿eniom spo³ecznym,

d) stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi samo-
rz¹dnoœci i przedsiêbiorczoœci uczniów,

e) obecnoœæ szko³y w œrodowisku lokalnym - udzia³ w im-
prezach, konkursach i przegl¹dach organizowanych przy wspó³-
pracy z instytucjami spo³eczno - kulturalnymi,

f) konstruktywna wspó³praca z rad¹ szko³y, rad¹ rodziców
i samorz¹dem uczniowskim.

3. Ustala siê œrodki finansowe na dodatki motywacyjne
dla nauczycieli w rocznej wysokoœci 1 % a dla dyrektorów 6 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posia-
daj¹cego stopieñ naukowy doktora lub doktora habilitowanego
albo tytu³ zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicz-
nym, na jeden pe³ny etat nauczyciela i dyrektora.

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala dyrektor
szko³y z uwzglêdnieniem wymogów, o których w punkcie 1,
w wysokoœæ od 3 % do 12 % wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela, któremu zosta³ przyznany.

5. Dyrektorowi szko³y dodatek motywacyjny przyznaje bur-
mistrz uwzglêdniaj¹c wymogi, o których mowa w punkcie 2,
w wysokoœci od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
dyrektora, któremu zosta³ przyznany.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony,
nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.

7. Prawo do dodatku motywacyjnego nabywa siê po prze-
pracowaniu roku szkolnego w danej szkole.

8. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas niereali-
zowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuñczych z powodu przebywania nauczyciela na:

1) urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnieniu lekarskim d³u¿szym ni¿ jeden miesi¹c.
9. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierow-

nicze dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie:
1) przebywania na urlopie zdrowotnym,
2) zwolnienia lekarskiego d³u¿szego ni¿ jeden miesi¹c.
10. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole do-

datek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.

11. 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.

12. O przyznaniu dodatku motywacyjnego dyrektor szko³y
lub nauczyciel powiadamiany jest na piœmie, kopia pisma prze-
chowywana jest w aktach osobowych.

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

Rozdzia³ IV
Dodatek funkcyjny

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrekto-
ra lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szko³y oraz innym nauczycielom z tytu³u
sprawowania funkcji opiekuna sta¿u b¹dŸ powierzenia wycho-
wawstwa klasy, przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci okre-
œlonej w tabeli:

Miesięcznie 
w złotych L.p. Stanowisko - funkcja 

od do 

1. Dyrektor przedszkola: 
a) jednooddziałowego 
b) dwuoddziałowego 
c) czynnego ponad 5 godzin dziennie: 

• do 2 oddziałów 

• powyŜej 2 oddziałów 

 
200 
250 
 
300 
350 

 
400 
500 
 
600 
700 

2. Dyrektor szkoły: 
a) liczącej do 6 oddziałów 
b) liczącej od 7 do 11 oddziałów 
c) liczącej od 12 do 16 oddziałów 
d) liczącej powyŜej 16 oddziałów 

 
400 
450 
550 
650 

 
800 
900 
1100 
1300 

3. Wicedyrektor szkoły 350 700 

4. Kierownik świetlicy 150 300 

5. Wychowawca: 
1) oddziału przedszkolnego, 
2) klasy liczącej do 15 uczniów, 
3) klasy liczącej od 16 do 25 uczniów, 
4) klasy liczącej powyŜej 25 uczniów. 

 
40 
30 
40 
50 

6. Opiekun staŜu 55 
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2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje Burmistrz
uwzglêdniaj¹c:

1) warunki organizacyjne, miêdzy innymi:
a) liczbê oddzia³ów,
b) liczbê zastêpców,
c) zmianowoœæ,
d) liczbê budynków, w których funkcjonuje szko³a;
2) efektywnoœæ funkcjonowania szko³y, miêdzy innymi:
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie œrodkami fi-

nansowymi,
b) prawid³owo prowadzon¹ politykê kadrow¹,
c) umiejêtne pozyskiwanie œrodków finansowych na rzecz

szko³y,
d) prowadzenie dokumentacji dydaktycznej (arkusze ocen,

protokó³y egzaminów, dzienniki lekcyjne, ksiêgi dzieci i uczniów)
oraz administracyjnej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

e) przestrzeganie przepisów bhp i sanitarnych na terenie
szko³y;

3) wyniki w nauczaniu, miêdzy innymi:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów i sprawdzianów kompetencji,
c) osi¹gniêcia w olimpiadach, konkursach, turniejach

i zawodach.
3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora i pozosta³ych osób

pe³ni¹cych funkcje wyszczególnione w tabeli w punkcie 1 przy-
znaje dyrektor.

4. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom, któ-
rym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.

5. Nauczycielom przedszkoli przys³uguje dodatek za wy-
chowawstwo, okreœlony w tabeli, tylko za jeden oddzia³ nieza-
le¿nie od liczby oddzia³ów, w których prowadz¹ zajêcia.

6. Nauczycielom, o których mowa w punkcie 5, zatrudnio-
nym w niepe³nym wymiarze zajêæ, przys³uguje dodatek za wy-
chowawstwo w wysokoœci proporcjonalnej do zatrudnienia.

7. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków opie-
kuna sta¿u przys³uguje za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿ i po-
wierzon¹ opiece danego nauczyciela.

8. Prawo do dodatku, o którym mowa w punkcie 1, po-
wstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-
si¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska lub funkcji,
a je¿eli powierzenie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od
tego dnia.

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

10. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie urlopu
dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³-
nienia stanowiska lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprze-
stanie tego pe³nienia nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca -
od tego dnia.

11. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po 3 miesi¹cach zastêpstwa.

12. Kopia pisma o przyznaniu dodatku i jego wysokoœci
przechowywana jest w aktach osobowych nauczyciela.

13. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wy-
p³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ V
Dodatek za warunki pracy

1. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje nauczy-
cielom za prowadzenie:

1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego w wysokoœci 20 % stawki godzinowej,

2) zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z dzieæmi upo-
œledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim w wysokoœci 20 %
stawki godzinowej,

3) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach
podstawowych w wysokoœci 25 % stawki godzinowej.

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 okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za trudne warunki pracy, okreœlony w punkcie 1,
wyp³aca siê za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹ w takich wa-
runkach godzinê zajêæ oraz za okresy wymienione w punkcie 2.

4. Prawo do dodatku z tytu³u zajêæ, o których mowa w punk-
cie 1 podpunkty 1 i 2, nie wy³¹cza prawa do dodatku z tytu³u
prowadzenia zajêæ wymienionych w punkcie 1 podpunkt 3.

5. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy, w wysokoœci 10%
stawki godzinowej za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹ godzinê
zajêæ, przys³uguje nauczycielom za prowadzenie zajêæ wymie-
nionych w punkcie 1, prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹, któ-
rych rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoœci, okreœlony w § 2 roz-
porz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 lutego
2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoœci 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 sprawnoœci organizmu z przy-
czyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

6. */
7. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje rów-

nie¿ w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje wy-
nagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

8. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
w szko³ach, przys³uguje dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy [ */ ].

9. */
10. Decyzjê o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla

nauczycieli podejmuje dyrektor szko³y, a dla dyrektora - Burmistrz.
11. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

Rozdzia³ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowo i godziny

doraŸnych zastêpstw

1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c przyznan¹
nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie
z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwy-
miarowych oraz doraŸnego zastêpstwa zosta³a zrealizowana
w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ licz-
bê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, usta-
lonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych lub doraŸnego zastêpstwa nauczyciela.

2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizo-
wanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w punk-
cie 1, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ
przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e
czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny
liczy siê za pe³n¹ godzinê.

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 o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñ-
czenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy.
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4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych
po stronie pracodawcy, a w szczególnoœci w zwi¹zku z:

1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
3) rekolekcjami,
4) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹

nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ, traktuje siê jako godziny faktycznie odbyte.
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 wy-
miar zajêæ, okreœlony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, po-
mniejszony 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 wiêksza
ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

Rozdzia³ VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

1. */
2. */
3. */
4. Ze œrodków, o których mowa w punkcie 2 podpunkt 1,

dyrektor mo¿e przyznaæ nagrodê nauczycielowi, który przepraco-
wa³ w szkole 3 lata i uzyska³ co najmniej wyró¿niaj¹c¹ ocenê
pracy oraz spe³nia nastêpuj¹ce kryteria, które odnosz¹ siê do
jego obowi¹zków s³u¿bowych:

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone

w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez
okrêgowe komisje egzaminacyjne,

b) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zajê-
ciem przez uczniów (zespó³ uczniów) I - III miejsca w konkur-
sach, zawodach, przegl¹dach i festiwalach szczebla gminnego,

c) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z ucznia-
mi uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoœci w nauce,

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci szkolne,
e) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w klasie,

w szczególnoœci przez organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

f) organizuje z klas¹ imprezy kulturalne, sportowe, rekre-
acyjne i wypoczynkowe,

g) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wy-
poczynek dla dzieci i m³odzie¿y,

h) osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuñczej:
a) zapewnia pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom

bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej, pochodz¹-
cym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wœród dzieci i m³o-
dzie¿y, w szczególnoœci narkomanii, alkoholizmu i przemocy,

c) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu klasy, rozwija formy
wspó³dzia³ania z rodzicami;

3) w zakresie dzia³alnoœci pozaszkolnej, polegaj¹cej na
udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowe-
go na poziomie WDN.

5. */

6. Nagroda organu prowadz¹cego przyznawana jest przez
Burmistrza nauczycielowi, który spe³nia nastêpuj¹ce kryteria,
które odnosz¹ siê do jego obowi¹zków s³u¿bowych:

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone

w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez
okrêgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra-
¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowy-
wania autorskich programów i publikacji,

c) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwa-
lifikowaniem uczniów do udzia³u w olimpiadach przedmiotowych,
konkursach, zawodach, przegl¹dach i festiwalach szczebla po-
nadgminnego,

d) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z ucznia-
mi uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoœci w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci szkol-
ne lub œrodowiskowe,

f) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w szkole,
w szczególnoœci przez organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach,

g) organizuje w szkole imprezy kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne i wypoczynkowe,

h) uczestniczy w organizacji letniego lub zimowego wypo-
czynku dla dzieci i m³odzie¿y,

i) osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuñczej:
a) zapewnia pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom

bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej, pochodz¹-
cym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wœród dzieci i m³o-
dzie¿y, w szczególnoœci narkomanii, alkoholizmu i przemocy;

3) w zakresie dzia³alnoœci pozaszkolnej, polegaj¹cej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia za-

wodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej

nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela,
c) trosce o estetykê pomieszczeñ i sprawnoœæ powierzo-

nych pomocy dydaktycznych oraz innych urz¹dzeñ szkolnych,
d) pozyskiwaniu dodatkowych œrodków finansowych na

rzecz szko³y,
e) podejmowaniu dzia³añ promuj¹cych szko³ê.
7. Dyrektorowi nagrodê organu prowadz¹cego przyznaje

siê po spe³nieniu nastêpuj¹cych kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
a) uczniowie osi¹gaj¹ dobre wyniki w nauczaniu, potwier-

dzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzo-
nych przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,

b) nauczyciele podejmuj¹ dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w za-
kresie wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowa-
nia, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) szko³a osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zajêciem przez uczniów (zespó³ uczniów) I - III miejsca w olim-
piadach przedmiotowych, konkursach, zawodach, przegl¹dach
i festiwalach szczebla ponadgminnego,

d) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z ucznia-
mi uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoœci w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci szkol-
ne lub œrodowiskowe,

f) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w szkole,
w szczególnoœci przez organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g) organizuje œrodowiskowe imprezy kulturalne, sporto-
we, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wy-
poczynek dla dzieci i m³odzie¿y;
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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) organizuje wspó³pracê szko³y z jednostkami systemu
ochrony zdrowia, policj¹, organizacjami i stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów pa-
tologii spo³ecznej i niedostosowania spo³ecznego dzieci i m³o-
dzie¿y,

c) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y, rozwija formy
wspó³dzia³ania szko³y i z rodzicami;

3) w zakresie dzia³alnoœci pozaszkolnej, polegaj¹cej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia za-

wodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej

nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela,
c) dba³oœci o mienie szko³y, polepszanie bazy dydaktycznej,
d) zaanga¿owaniu w remonty i inwestycje,
e) zdobywaniu dodatkowych œrodków finansowych dla pla-

cówki,
f) prawid³owym realizowaniu planu finansowego szko³y,
g) dobrej wspó³pracy z rad¹ pedagogiczn¹, rodzicami oraz

œrodowiskami lokalnymi,
h) podejmowaniu dzia³añ promuj¹cych szko³ê.
8. */
9. */
10. */
11. */
12. */
13. */
14. */
15. */
16. */
17. Wysokoœæ nagrody organu prowadz¹cego nie mo¿e

byæ ni¿sza od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miano-
wanego posiadaj¹cego stopieñ naukowy doktora lub doktora
habilitowanego albo tytu³ zawodowy magistra z przygotowaniem
pedagogicznym, okreœlonego w tabeli zaszeregowania oraz mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi¹cej
za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

18. Wysokoœæ nagrody dyrektora nie mo¿e byæ ni¿sza od
najni¿szego wynagrodzenia okreœlonego w tabeli zaszerego-
wania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
stanowi¹cej za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

19. */
20. */
21. */

Rozdzia³ VIII
Dodatek mieszkaniowy

1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin w szko³ach na terenie Gminy, przys³uguje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.

2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w wysokoœci uzale¿nio-
nej od liczby cz³onków rodziny i wyp³acany jest co miesi¹c
w wysokoœci:

1) 2 % miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia
za pracê pracowników, og³oszonego przez Prezesa Rady Mini-
strów w Monitorze Polskim lub w Dzienniku Ustaw w drodze
rozporz¹dzenia Rady Ministrów, zwanego dalej minimalnym
wynagrodzeniem dla 1 osoby,

2) 3 % minimalnego wynagrodzenia dla 2 osób,
3) 4 % minimalnego wynagrodzenia dla 3 osób,
4) 5 % minimalnego wynagrodzenia dla 4 i wiêcej osób.

3. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³-
nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³ pomija siê,
a kwotê od co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.

4. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza siê nauczy-
ciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz
dzieci pozostaj¹ce na jego wy³¹cznym utrzymaniu.

5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak-
¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tyl-
ko jeden dodatek w wysokoœci okreœlonej w punkcie 2. Ma³¿on-
kowie wspólnie okreœlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³a-
ca³ dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje na-
uczycielowi:

1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-
si¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego przyznanie.

7. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie wykony-
wania pracy, a tak¿e w okresach:

1) nieœwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagro-
dzenie,

2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego,
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 umo-
wa o pracê na czas okreœlony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej
ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a zawarta.

8. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela lub na
wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami,
z uwzglêdnieniem punktów 2 i 4.

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y lub
przedszkola, a dyrektorowi Burmistrz.

10. Wyp³ata dodatku nastêpuje z do³u wraz z wynagrodze-
niem za pracê.

11. Nauczyciel, któremu jest wyp³acany dodatek mieszka-
niowy, obowi¹zany jest zawiadomiæ niezw³ocznie pracodawcê
o okolicznoœciach powoduj¹cych zmianê wysokoœci b¹dŸ utratê
prawa do jego pobierania.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze zajêæ
poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ w wysoko-
œci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ, z wyj¹tkiem dodatku funk-
cyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który przys³uguje
w pe³nej wysokoœci bez wzglêdu na wymiar zajêæ.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kor-
fantowa.

§ 3.1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹cy
Jan Kleksów

*/ Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN. III - JSz - 0911- 1-39/06 z dnia 6 lutego 2006 r.
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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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457) oraz na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593,
Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462,
Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale 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 warun-
ków czêœciowego lub ca³kowitego zwolnienia z tych op³at i trybu
ich pobierania, § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Koszt jednej godziny us³ug opiekuñczych ustala siê
na kwotê 10,80 z³.".
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Uchwa³a Nr XXXVIII/220/06
Rady Miejskiej w Leœnicy

z dnia 13 stycznia 2006 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê 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

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le-
œnicy.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Leœnicy.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

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 z póŸn. zm. )1),
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/206/05 Rady Miejskiej w Niemo-
dlinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie op³at za œwiadczenia
prowadzonych przez Gminê przedszkoli (Dz. Urz. Woj. Opolskie-
go Nr 20, poz. 524), § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala siê miesiêczn¹ op³atê sta³¹ od jednego dziec-
ka za us³ugi przekraczaj¹ce minimum programowe - us³ugi by-
towe œwiadczone w przedszkolu:

1) w przedszkolach jednodzia³owych 5-cio godzinnych - 22 z³,
2) w placówkach wielodzia³owych powy¿ej 5 godzin pracy

na wsi - 54 z³,
3) w placówkach wielodzia³owych powy¿ej 5 godzin pracy

w mieœcie - 59 z³.".
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Uchwa³a Nr XXXIV/268/05
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie op³at za œwiadczenia prowadzonych przez Gminê przedszkoli

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Krzysztof Bunia

  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091i Nr 167, poz. 1400
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Na podstawie 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 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,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz
w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XLII/430/05 Rady Miasta Opola z dnia
27 stycznia 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu, po stwier-
dzeniu zgodnoœci projektu planu z ustaleniami Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Opola, Rada Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne

§ 1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwow-
skiej w Opolu, zwany dalej planem.

2. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1;
2) rozstrzygniêcie w sprawie sposobu realizacji i zasad

finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2.

3. Granice planu przedstawione na rysunku, stanowi¹: od
pó³nocy - ul. Wygonowa, od wschodu - Al. W. Witosa, od po³u-
dnia - ul. Tarnopolska i od zachodu - ul. Lwowska.

§ 2.1. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê

Rady Miasta Opola;
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ przepisy zawarte

w niniejszej uchwale wraz z za³¹cznikiem graficznym;
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu

na mapie w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniej-
szej uchwa³y;

4) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych;

5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem,
w obszarze którego obowi¹zuj¹ ustalenia;

6) przeznaczeniu terenu - rozumie siê przez to kategorie
form zagospodarowania, dzia³alnoœci lub grupy tych kategorii,
które jako jedyne s¹ dopuszczalne w danym terenie;

7) podstawowym przeznaczeniu terenu - nale¿y przez to
rozumieæ czêœæ przeznaczenia terenu, jednoczeœnie w grani-
cach terenu i na poszczególnych dzia³kach, która dominuje
w danym terenie lub obszarze w sposób okreœlony ustaleniami
planu;

8) uzupe³niaj¹cym przeznaczeniu terenu - nale¿y przez
to rozumieæ czêœæ przeznaczenia terenu, która mo¿e uzupe³niaæ
lub wzbogacaæ przeznaczenie podstawowe jednoczeœnie w gra-
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Uchwa³a Nr LVIII/648/06
Rady Miasta Opola

z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu

nicach terenu i na poszczególnych dzia³kach, w sposób okre-
œlony w ustaleniach planu, jednak nie wiêcej ni¿ 30% podsta-
wowego przeznaczenia terenu;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza siê wzno-
szenie budynków oraz okreœlonych w ustaleniach planu rodza-
jów budowli naziemnych nie bêd¹cych liniami przesy³owymi
i sieciami uzbrojenia terenu;

10) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, wzd³u¿ której nale¿y sytuowaæ budynki oraz okreœlo-
ne w ustaleniach planu rodzaje budowli naziemnych, niebêd¹-
ce liniami przesy³owymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzglêd-
niaj¹c mo¿liwoœæ przekroczenia linii elementem budynku o po-
wierzchni nie wiêkszej ni¿ 25% p³aszczyzny budynku przylegaj¹cej do
obowi¹zuj¹ce linii zabudowy, nie wiêcej ni¿ na odleg³oœci 1,5 m;

11) wysokoœci budynku od poziomu terenu do kalenicy
dachu - nale¿y przez to rozumieæ wysokoœæ budynku mierzon¹
od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejœciu do budynku
lub jego czêœci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
kalenicy dachu;

12) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz wodê po-
wierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e trawniki
lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegeta-
cjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2 oraz 50% nawierzchni
a¿urowej;

13) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ te-
ren i przestrzeñ nad tym terenem, w obrêbie linii rozgraniczaj¹-
cych dróg i ulic, wêz³ów komunikacyjnych, ci¹gów pieszo - jezd-
nych i ci¹gów pieszych, a tak¿e us³ug publicznych, zieleni urz¹-
dzonej.

2. Okreœlenia stosowane w uchwale, dotycz¹ce przezna-
czenia terenu oznaczaj¹:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona
na rysunku planu symbolem MN - nale¿y przez to rozumieæ loka-
lizacjê jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub ze-
spó³ takich budynków w uk³adzie wolno stoj¹cym lub bliŸnia-
czym, wraz z budynkami gara¿owymi i gospodarczymi;

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa,
oznaczona na rysunku planu symbolem MNs - nale¿y przez to
rozumieæ lokalizacjê zespo³u budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych w uk³adzie szeregowym;

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej inten-
sywnoœci, oznaczona na rysunku planu symbolem MWn - nale-
¿y przez to rozumieæ lokalizacjê budynku mieszkalnego zawiera-
j¹cego nie wiêcej ni¿ 4 mieszkania w uk³adzie wolno stoj¹cym
lub bliŸniaczym;

4) us³ugi handlu detalicznego - nale¿y przez to rozumieæ
dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ ze sprzeda¿¹ detaliczn¹ towarów, z wy³¹-
czeniem sprzeda¿y paliw do pojazdów mechanicznych;

5) us³ugi gastronomii - nale¿y przez to rozumieæ dzia³al-
noœæ restauracji, barów, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni,
cukierni, placówek gastronomiczno - kulturalno - rekreacyjnych;

6) us³ugi obs³ugi ludnoœci lub przedsiêbiorstw - nale¿y
przez to rozumieæ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ nieruchomo-
œci, wynajem i wypo¿yczanie, us³ugi projektowe lub badawcze,
dzia³alnoœæ prawnicz¹, notarialn¹, rachunkowoœæ, dzia³alnoœæ
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zwi¹zan¹ z poœrednictwem finansowym, doradztwo, badanie
rynku i opinii publicznej, dzia³alnoœæ informatyczn¹, poœrednic-
two, dzia³alnoœæ w zakresie reklamy lub informacji, drobne us³ugi
np. fotografia, poligrafia, gabinety kosmetyczne, fryzjerstwo, pral-
nia, szewc naprawa artyku³ów przeznaczenia osobistego i u¿yt-
ku domowego itp., dzia³alnoœæ biur i agencji turystycznych, us³u-
gi przewodnickie, informacja turystyczna, dzia³alnoœæ us³ugowa
maj¹ca na celu zapewnienie komfortu fizycznego, dzia³alnoœæ
oœrodków i placówek edukacyjnych, prowadzenie kursów i szko-
leñ, siedziby zwi¹zków zawodowych i gospodarczych, stowarzy-
szeñ, a tak¿e dzia³alnoœæ firm pocztowych i telekomunikacyjnych;

7) us³ugi opieki zdrowotnej - nale¿y przez to rozumieæ
dzia³alnoœæ poradni lub gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych;

8) us³ugi sportu i rekreacji - nale¿y przez to rozumieæ obiekty,
oœrodki lub urz¹dzenia sportowo - rekreacyjne, np. boiska sportowe,
si³ownie, oœrodki rekreacji i rozrywki, salony odnowy biologicznej, krê-
gielnie, kluby bilardowe jak równie¿ place zabaw dla dzieci itp.;

9) zieleñ - oznaczona na rysunku planu symbolem Z oraz
towarzysz¹ca innym dzia³alnoœciom - nale¿y przez to rozumieæ
zagospodarowanie zieleni¹ nisk¹ i wysok¹;

3. Niezdefiniowane pojêcia nale¿y rozumieæ zgodnie z:
1) ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym;
2) ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;
3) przepisami wykonawczymi do wy¿ej wymienionych

ustaw oraz ustaw zwi¹zanych z planowaniem przestrzennym
i przepisami wykonawczymi do nich.

§ 3. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami s¹:
1) oznaczenia ogólne:
a) granice obszaru objêtego planem miejscowym,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) elementy kompozycji:
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) wjazdy na teren;
3) oznaczenia przeznaczenia terenów;
4) symbole okreœlaj¹ce ci¹gi rowerowe w liniach rozgra-

niczaj¹cych ulic.
2. Pozosta³e elementy rysunku, niewymienione w ust. 1,

maj¹ charakter informacyjny.

§ 4. Ustala siê ogólne zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego, obowi¹zuj¹ce na obszarze opracowania planu:

1) ukszta³towanie kompozycji zieleni na terenie us³ug;
2) mo¿liwoœæ realizacji urz¹dzeñ technicznych uzbrojenia

jako towarzysz¹cych inwestycjom na terenach w³asnych inwe-
storów na warunkach okreœlonych przez zarz¹dców sieci w opar-
ciu o przepisy szczególne.

§ 5. Ustala siê ogólne zasady ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego, obowi¹zuj¹ce na obszarze opra-
cowania planu:

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na œrodowisko wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹-
dzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko, z wy³¹czeniem
inwestycji celu publicznego, instalacji radiokomunikacyjnych,
radiolokacyjnych i radionawigacyjnych lokalizowanych na bu-
dynkach oraz obiektów s³u¿¹cych celom rekreacyjnym;

2) stosowanie do celów grzewczych i technologicznych,
przyjaznych dla œrodowiska noœników energii;

3) ze wzglêdu na po³o¿enie w zasiêgu G³ównych Zbiorni-
ków Wód Podziemnych: nr 335 Krapkowice - Strzelce Opolskie,
nr 336 Niecka Opolska, nr 333 Opole - Zawadzkie - Obszaru
Najwy¿szej Ochrony, zakazuje siê odprowadzania nieczyszczo-
nych œcieków do wód gruntowych i gruntu;

4) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjonowanie po-
woduje emisjê ha³asu przekraczaj¹c¹ dopuszczalne normy okre-
œlone w przepisach odrêbnych.

§ 6. Ustala siê ogólne zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

1) w wypadku odkrycia obiektu lub przedmiotu (mur, kon-
strukcje drewniane - belki, jamy itp.), który ma cechy zabytków
wymaga siê wstrzymania prac i zg³oszenia do Opolskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków;

2) na obszarze objêtym planem nie ma dóbr kultury wspó³-
czesnej podlegaj¹cych ochronie.

§ 7. Ustala siê ogólne wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w liniach roz-
graniczaj¹cych ulic z wyj¹tkiem urz¹dzeñ technicznych ulic zwi¹-
zanych z utrzymaniem i obs³ug¹ ruchu;

2) na terenach MN, MNs, MWn zakaz umieszczania od
strony terenów publicznych na elewacjach budynków tablic re-
klamowych niezwi¹zanych bezpoœrednio z przeznaczeniem
obiektu lub jego czêœci;

3) dopuszcza siê umieszczanie tablic reklamowych i in-
formacyjnych w obrêbie terenu us³ug U/Z i wzd³u¿ Al. Wincente-
go Witosa skierowanych pod k¹tem 90o w stosunku do pasa
drogowego.

§ 8. Na obszarze objêtym planem nie ma terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym:

1) terenów górniczych;
2) terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi;
3) terenów zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§ 9. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, obowi¹-
zuj¹ce na obszarze opracowania planu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ek na tere-
nie MN - 35% powierzchni dzia³ki, o ile ustalenia szczegó³owe
nie stanowi¹ inaczej;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na tere-
nie MN - 45% powierzchni dzia³ki, o ile ustalenia szczegó³owe
nie stanowi¹ inaczej;

3) lokalizacja nie wiêcej ni¿ 1 budynku mieszkalnego na
poszczególnych dzia³kach na terenie MN, MNs i MWn;

4) lokalizacja budynku o jednej kondygnacji nadziemnej,
o ile ustalenia szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej;

5) dopuszcza siê drug¹ kondygnacjê nadziemn¹ w poddaszu
u¿ytkowym, o ile ustalenia szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej;

6) maksymalna wysokoœæ budynków od poziomu terenu
do kalenicy dachu 9 m, o ile ustalenia szczegó³owe nie stano-
wi¹ inaczej;

7) szerokoœæ elewacji frontowej budynków do 15 m w za-
budowie wolno stoj¹cej na terenach MN;

8) dachy wielospadowe lub mansardowe w przedziale od
30 - 45o, o ile ustalenia szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej;

9) wymaga siê organizacji miejsc postojowych na terenie
w³asnym inwestora, przyjmuj¹c wskaŸnik 20 miejsc parkingowych
na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug lokalu u¿ytkowego;

10) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y i budynków gospo-
darczych na terenach MN jako wolno stoj¹cych, jednokondygnacyj-
nych, nawi¹zuj¹cych form¹ i wykoñczeniem do budynku mieszkalne-
go oraz wbudowanych lub dobudowanych do tego budynku;

11) dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
i gara¿y na terenach MN bezpoœrednio przy granicy dzia³ki jako
zabudowy bliŸniaczej;

12) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y i budynków gospo-
darczych na terenach MNs i MWn jako wbudowanych lub dobu-
dowanych do budynku mieszkalnego.
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§ 10.1. Ustala siê ogólne zasady zagospodarowania te-
renu w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji oraz infrastruktury technicznej:

1) sytuowanie wszystkich liniowych elementów infrastruk-
tury technicznej wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami pod ziemi¹
wraz przy³¹czami do poszczególnych obiektów, z wyj¹tkiem tych,
dla których wyznaczono odrêbne tereny;

2) lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic w chodnikach, zieleñcach i poboczach za
zgod¹ zarz¹dcy drogi i w oparciu o przepisy odrêbne;

3) w uzasadnionych wzglêdami technicznymi b¹dŸ bez-
pieczeñstwa przypadkach, dopuszcza siê usytuowanie wybra-
nych elementów sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic, pod
warunkiem zachowania odleg³oœci okreœlonej w przepisach
szczególnych od linii zabudowy obiektów budowlanych istniej¹-
cych i projektowanych;

4) w uzasadnionych wzglêdami technicznymi sytuacjach
dopuszcza siê lokalizacjê naziemnych kubaturowych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, np. stacji transformatorowych jako
obiektów wbudowanych w granicach poszczególnych terenów,
przeznaczonych na inne funkcje;

5) w przypadku kolizji nowego zagospodarowania z ist-
niej¹cymi elementami infrastruktury technicznej nale¿y je prze-
nieœæ lub odpowiednio zmodyfikowaæ po uzgodnieniu i na wa-
runkach okreœlonych przez w³aœciwego administratora sieci;

6) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie infrastruktury
wymagaj¹ uzyskania warunków technicznych od w³aœciwych
administratorów sieci;

7) dostosowanie rozwi¹zañ komunikacyjnych do potrzeb
osób niepe³nosprawnych, w tym organizacja podjazdów i zjaz-
dów z ci¹gów pieszych i chodników.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) dla istniej¹cej zabudowy mieszkalnej zaopatrzenie

w wodê z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
2) dla istniej¹cej zabudowy us³ugowej zaopatrzenie w wodê

z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
3)  zaopatrzenie nowych terenów w wodê z istniej¹cej miej-

skiej sieci wodoci¹gowej, po jej niezbêdnej rozbudowie;
4) wykonanie nowych odcinków sieci wodoci¹gowej

o œrednicach zabezpieczaj¹cych potrzeby przeciwpo¿arowe i wy-
posa¿enie w hydranty zewnêtrzne.

3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania œcie-
ków bytowo - komunalnych ustala siê:

1) dla zabudowy istniej¹cej i planowanej odprowadzanie œcie-
ków poprzez zbiorow¹ kanalizacjê sanitarn¹ w systemie grawitacyj-
nym do istniej¹cego uk³adu miejskiej kanalizacji sanitarnej;

2) zakaz lokalizacji indywidualnych urz¹dzeñ do groma-
dzenia œcieków bytowo - komunalnych, tj.: szczelnych zbiorni-
ków wybieralnych, przydomowych oczyszczalni œcieków, itp.;

3) zakaz odprowadzania œcieków do wód powierzchnio-
wych, gruntowych oraz gruntu.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala siê:
1) wyposa¿enie istniej¹cych i planowanych: budynków,

dojazdów o utwardzonej nawierzchni, parkingów, w system ka-
nalizacji deszczowej i powi¹zanie z istniej¹cym miejskim uk³a-
dem kanalizacji deszczowej;

2) dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych z da-
chów budynków mieszkalnych na teren, pod warunkiem ich za-
gospodarowania w granicach w³asnej posesji.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê:
1) zaopatrzenie w gaz ziemny, dla obecnych i nowych od-

biorców, z istniej¹cej infrastruktury gazowej po jej niezbêdnej
rozbudowie, w oparciu o gazoci¹gi niskiego ciœnienia;

2) w przypadku braku mo¿liwoœci lokalizacji sieci gazowej
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic, dopuszcza siê prowadze-
nie sieci gazowej pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi ulic a nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy;

3) budowa sieci i przy³¹czenie odbiorców po spe³nieniu
warunków technicznych;

4) dopuszcza siê lokalne i indywidualne zaopatrzenie
w gaz p³ynny.

6. W zakresie zaopatrzenia w energiê ciepln¹ ustala siê:
1) dostawa ciep³a dla nowych odbiorców, z miejskiego

systemu ciep³owniczego po jego niezbêdnej rozbudowie w opar-
ciu o istniej¹c¹ sieæ wysokoparametrow¹ w Alei W. Witosa (na
po³udnie od granicy opracowania);

2) budowa sieci i przy³¹czenie odbiorców po spe³nieniu
warunków technicznych,

3) dopuszcza siê ogrzewanie obiektów z indywidualnych
i lokalnych Ÿróde³ ciep³a, opartych na paliwach gazowych i p³yn-
nych oraz energii elektrycznej, paliwach niepowoduj¹cych po-
nadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza;

4) dopuszcza siê pozostawienie istniej¹cych indywidual-
nych Ÿróde³ ciep³a opartych na paliwach sta³ych do czasu ich
modernizacji;

5) dla planowanej zabudowy nie dopuszcza siê zaopa-
trzenia w ciep³o z indywidualnych Ÿróde³ ciep³a opartych na pali-
wach sta³ych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ usta-
la siê:

1) system zasilania elektroenergetycznego oparty o ist-
niej¹ce i planowanie linie elektroenergetyczne œredniego na-
piêcia 15 kV oraz istniej¹ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV;

2) lokalizacjê stacji transformatorowych na wydzielonych
dzia³kach na terenach oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 15E - 17E oraz jako obiekty wolno stoj¹ce lub wbudowane
na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14U/Z;

3) budowê dodatkowych stacji transformatorowych, nie-
wymienionych w pkt 2, stosownie do potrzeb, przy znacznym
zwiêkszeniu mocy zapotrzebowanej;

4) uzyskanie warunków technicznych od w³aœciwego ope-
ratora systemu elektroenergetycznego w przypadku inwestycji
i zmian w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹;

5) wykonanie sieci niskiego napiêcia wed³ug zaleceñ w³a-
œciciela sieci, z uwzglêdnieniem istniej¹cych stacji transforma-
torowych i sieci niskiego napiêcia.

8. W zakresie sieci teletechnicznych ustala siê prowa-
dzenie linii sieci teletechnicznych jako podziemnych w wydzielo-
nej kanalizacji lub bezpoœrednio w gruncie wy³¹cznie jako przy-
³¹czy do obiektów budowlanych.

9. W zakresie gospodarowania odpadami ustala siê:
1) zakaz gromadzenia odpadów na terenach;
2) systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane miej-

skie sk³adowisko odpadów komunalnych;
3) do czasu wywozu odpadów na sk³adowisko przecho-

wywanie w szczelnych pojemnikach znajduj¹cych siê przy po-
szczególnych posesjach.

§ 11. Wszystkie tereny mog¹ byæ tymczasowo u¿ytkowane
w sposób dotychczasowy, pod warunkiem udostêpnienia czê-
œci gruntów dla realizacji dojazdów i uzbrojenia.

Rozdzia³ 2
Ustalenia szczegó³owe

§ 12.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1MN ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na wolno stoj¹ca;

2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce, w tym sieci infra-

struktury technicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
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1) usytuowanie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy w odleg³o-
œci 8 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysunku
planu symbolem 19KDL;

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-
g³oœci 3 m od zachodniej granicy obszaru objêtego planem;

3) wjazd na teren wy³¹cznie od strony drogi 19KDL.

§ 13.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 2MN ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na wolno stoj¹ca;

2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce, w tym sieci infra-

struktury technicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-

g³oœci:
a) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem 21KDD,
b) 4 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem 24KDD,
c) 3 m od zachodniej granicy obszaru objêtego planem,
d) 7 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem 22KDD;
2) wjazdy na teren od dróg oznaczonych na rysunku planu

symbolami 21KDD i 22KDD;
3) zakaz rozbudowy, nadbudowy istniej¹cej zabudowy sze-

regowej.

§ 14.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 3MN ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na wolno stoj¹ca;

2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce, w tym sieci infra-

struktury technicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-

g³oœci:
a) 7 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem 22KDD,
b) 4 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem 24KDD i 25KDD;
2) wjazdy na teren od drogi oznaczonej na rysunku planu

symbolem 22KDD.

§ 15.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 4MN ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na wolno stoj¹ca;

2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce, w tym sieci infra-

struktury technicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) usytuowanie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy w odleg³o-

œci 4 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysunku
planu symbolem 21KDD;

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odleg³oœci:
a) 7 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem 22KDD,

b) 4,5 m od linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu pieszego oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 34KP,

c) 4 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 18KDZ, 25KDD;

3) wjazdy na teren od dróg oznaczonych na rysunku planu
symbolami 21KDD i 22KDD;

4) dla skrajnej dzia³ki po³udniowo - wschodniej dopusz-
cza siê wjazd przez teren ci¹gu pieszego 32KP;

5) zakaz sytuowania wolno stoj¹cych budynków gospo-
darczych i gara¿y od strony Al. Wincentego Witosa dla wschod-
nich dzia³ek skrajnych.

§ 16.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 5MN ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na wolno stoj¹ca;

2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce, w tym sieci infra-

struktury technicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-

g³oœci 4 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 22KDD, 23KDD, 26KDD oraz od zachod-
niej granicy obszaru objêtego planem;

2) wjazdy na teren od linii rozgraniczaj¹cych dróg ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 22KDD, 26KDD;

3) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych.

§ 17.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 6MN ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na wolno stoj¹ca i bliŸniacza;

2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce, w tym sieci infra-

struktury technicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) usytuowanie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy w odleg³oœci:
a) 4 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem 27KDD,
b) 7 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem 28KDD;
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-

g³oœci 4 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 22KDD i 23KDD;

3) szerokoœæ frontu budynków w zabudowie bliŸniaczej od
12 do 18 m;

4) wjazdy na teren od linii rozgraniczaj¹cych dróg ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 27KDD i 28KDD.

§ 18.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 7MN ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na wolno stoj¹ca;

2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce, w tym sieci infra-

struktury technicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) usytuowanie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy w odleg³o-

œci 5 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi oznaczonej na rysunku
planu symbolem 29KDD;
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2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odleg³oœci:
a) 3 m od linii rozgraniczaj¹cych ci¹gów pieszych ozna-

czonych na rysunku planu symbolami 33KP i 34KP,
b) 4 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem18KDZ;
3) wjazdy na teren od drogi oznaczonej na rysunku planu

symbolem 29KDD;
4) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych budynków gospodar-

czych i gara¿y.

§ 19.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 8MN ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na wolno stoj¹ca;

2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce, w tym sieci infra-

struktury technicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) usytuowanie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy w odleg³o-

œci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysunku
planu symbolem 20KDL;

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-
g³oœci:

a) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 20KDL i 23KDD,

b) 4 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem 30KDD oraz od zachodniej granicy obszaru
objêtego planem,

c) 3 m od zachodniej granicy obszaru objêtego planem;
3)  wjazdy na teren od dróg oznaczonych na rysunku planu

symbolami 20KDL i 23KDD.

§ 20.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 9MN ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na wolno stoj¹ca;

2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce, w tym sieci infra-

struktury technicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) usytuowanie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy w odleg³o-

œci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysu planu
symbolem 20KDL;

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-
g³oœci:

a) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem 23KDD oraz ci¹gu pieszego 33KP,

b) 4 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 18KDZ i 31KDD;

3) wjazdy na teren od dróg oznaczonych na rysunku planu
symbolami 20KDL i 23KDD.

§ 21.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 10MWn
ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
niskiej intensywnoœci;

2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce w tym sieci infrastruk-

tury technicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:

1) usytuowanie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy w odleg³oœci:
a) od 4 do 7 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi 21KDD, zgod-

nie z rysunkiem planu,
b) od 3,5 do 6,5 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi 18KDZ,

zgodnie z rysunkiem planu,
c) od 4 do 7,5 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi 19KDL,

zgodnie z rysunkiem planu,
d) od 8,5 do 15 m od zachodniej granicy obszaru objêtego

planem, zgodnie z rysunkiem planu;
2) szerokoœæ elewacji frontowej od 12 do 13 m;
3) d³ugoœæ elewacji od 21 do 22 m;
4) maksymalna wysokoœæ budynku od poziomu terenu do

kalenicy dachu od 5 do 6 m;
5) wysokoœæ od poziomu terenu do okapu od 2,5 do 3,5 m;
6) k¹t nachylenia po³aci dachowych 20°;
7) zakaz przebudowy zewnêtrznej obiektów za wyj¹tkiem

zmiany rodzaju i koloru ok³adziny zewnêtrznej, stolarki okiennej
i drzwiowej oraz pokrycia dachowego;

8) usytuowanie szczytowe do dróg oznaczonych symbola-
mi 21KDD i 19KDL;

9) maksymalna powierzchnia zabudowy 45% powierzch-
ni dzia³ki;

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% po-
wierzchni terenu;

11) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i gara¿y;
12) zakaz mo¿liwoœci przekroczenia linii zabudowy ele-

mentami budynku, wskazanej w § 2 ust. 1 pkt 10;
13) zakaz wprowadzania ogrodzeñ.

§ 22.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 11MNs ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na szeregowa;

2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce w tym sieci infrastruk-

tury technicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) usytuowanie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy w odleg³oœci:
a) 8 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem 27KDD,
b) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem 26KDD;
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-

g³oœci: 4 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 22KDD i 23KDD;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzch-
ni dzia³ki;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40% po-
wierzchni terenu;

5) dachy strome dwuspadowe;
6) maksymalna wysokoœæ budynku od poziomu terenu do

kalenicy dachu 11 m;
7) maksymalna szerokoœæ elewacji frontowej 7,5 m;
8) niepubliczny przejazd gospodarczy obs³uguj¹cy miesz-

kañców, pomiêdzy drog¹ oznaczon¹ na planie symbolem 22KDD
i 23KDD, o szerokoœci 3 m, ³¹cz¹cy wjazdy oznaczone na rysun-
ku planu;

9) wjazdy na teren od strony dróg oznaczonych na rysunku
planu symbolem 27KDD i 26KDD.

§ 23.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 12MNs ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na szeregowa;

2) uzupe³niaj¹ce:
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a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce, w tym sieci infra-

struktury technicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) usytuowanie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy w odleg³o-

œci 6 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg oznaczonych na rysunku
planu symbolami 28KDD i 29KDD;

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-
g³oœci 4m od linii rozgraniczaj¹cych dróg oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 22KDD i 23KDD;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy 45% powierzch-
ni dzia³ki;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40% po-
wierzchni terenu;

5) dachy strome dwuspadowe;
6) maksymalna wysokoœæ budynku od poziomu terenu do

kalenicy dachu 11 m;
7) maksymalna szerokoœæ elewacji frontowej 14,5 m;
8) niepubliczny przejazd gospodarczy obs³uguj¹cy miesz-

kañców, pomiêdzy drog¹ oznaczon¹ na planie symbolem 22KDD
i 23KDD szerokoœci 3,0 m ³¹cz¹cy wjazdy oznaczone na rysunku
planu;

9) wjazdy na teren od dróg oznaczonych na rysunku planu
symbolem 28KDL i 29KDD.

§ 24.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 13MNs ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na szeregowa;

2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce w tym sieci infrastruk-

tury technicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) usytuowanie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy w odleg³oœci:
a) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem 23KDD,
b) 4 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem 20KDL;
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-

g³oœci 4 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem 30KDD i 31KDD;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% powierzch-
ni dzia³ki;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% po-
wierzchni terenu;

5) dachy strome dwuspadowe;
6) maksymalna wysokoœæ budynku od poziomu terenu do

kalenicy dachu 11 m;
7) wjazdy na teren od dróg oznaczonych na rysunku planu

symbolami 20KDL i 23KDD.

§ 25.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 14U/Z, ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe:
a) us³ugi handlu detalicznego, gastronomi, obs³ugi lud-

noœci i przedsiêbiorstw, opieki zdrowotnej, sportu i rekreacji,
b) zieleñ;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce, w tym sieci infra-

struktury technicznej, ma³a architektura,
b) parkingi i gara¿e,
c) mieszkanie,
d) stacja transformatorowa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-
g³oœci 4 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg oznaczonych na planie
symbolem 21KDD, 24KDD, 25KDD;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzch-
ni dzia³ki;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% po-
wierzchni terenu;

4) minimalna powierzchnia zieleni urz¹dzonej 20% po-
wierzchni terenu;

5) lokalizacja budynku o dwóch kondygnacjach;
6) dopuszcza siê wszystkie rodzaje dachów;
7) maksymalna wysokoœæ budynku od poziomu terenu do

kalenicy dachu 13 m;
8) maksymalna wysokoœæ budynku 11 m przy dachach

p³askich;
9) dopuszcza siê lokalizacjê 1 dominanty do wysokoœci

15 m przy dachu stromym lub 13 m przy dachu p³askim;
10) dopuszcza siê lokalizacjê jednego gara¿u trójstano-

wiskowego;
11) zakaz lokalizacji wiêcej ni¿ 5 miejsc parkingowych;
12) wjazdy na teren od drogi oznaczonej na rysunku planu

symbolem 21KDD;
13) wjazdy dostawcze od dróg oznaczonych na rysunku

planu symbolami 24KDD i 25KDD;
14) dopuszcza siê wbudowanie stacji transformatorowej

w obiekt us³ugowy lub przeniesienie w miejsce bezpoœrednio
dostêpne z drogi 21KDD, 24KDD lub 25KDD;

15) wymaga siê zapewnienia dojazdu do stacji transfor-
matorowej;

16) wymaga siê przeznaczenia minimum 5% powierzchni
terenu na plac zabaw;

17) dopuszcza siê budowê boisk trawiastych, boisk o na-
wierzchni utwardzonej oraz innych urz¹dzeñ sportowych.

§ 26. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 15 - 16E ustala siê przeznaczenie na tereny elektroenergetyki.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej;
2) zakaz wtórnego podzia³u na dzia³ki;
3) dopuszcza siê wymianê, rozbudowê lub przebudowê

istniej¹cego obiektu pod warunkiem uwzglêdnienia ich wp³ywu
i nie pogorszenia oddzia³ywania na tereny otaczaj¹ce i œrodowi-
sko przyrodnicze.

§ 27.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 17E ustala siê przeznaczenie na tereny elektroenergetyki.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej;
2) wymaga siê zapewnienia dojazdu do projektowanej

stacji transformatorowej;
3) mo¿liwoœæ w³¹czania do terenu oznaczonego symbo-

lem 10MWn na rysunku planu.

§ 28.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 18KDZ, ustala siê przeznaczenie na drogê publiczn¹ - ulicê
zbiorcz¹.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) szerokoœæ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych 40 m;
2) zakaz organizowania stanowisk postojowych;
3) wymaga siê wprowadzenia szpalerów drzew;
4) dopuszcza siê wprowadzenia zieleni oraz obiektów

ma³ej architektury;
5) wymaga siê wprowadzenia obustronnych chodników;
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6) wymaga siê wprowadzenia minimum jednostronnej
œcie¿ki rowerowej.

§ 29.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 19KDL ustala siê przeznaczenie na drogê publiczn¹ - ulicê
lokaln¹.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) szerokoœæ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych od 18 do 19 m,
zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza siê korektê linii rozgraniczaj¹cych w rejonie
skrzy¿owania;

3) dopuszcza siê wprowadzenia zieleni oraz obiektów
ma³ej architektury;

4) dopuszcza siê zarurowanie istniej¹cego rowu;
5) dopuszcza siê organizacjê dojazdów do posesji na te-

renie 1MN i 10MWn przez przepusty.

§ 30.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 20KDL ustala siê przeznaczenie na drogê publiczn¹ - ulicê
lokaln¹.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) szerokoœæ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych od 12 do 17 m,
zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz obiektów ma-
³ej architektury;

3) wymaga siê wprowadzenia obustronnych chodników.

§ 31.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 21KDD ustala siê przeznaczenie na drogê publiczn¹ - ulicê
dojazdow¹.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych od 12 do17 m,
zgodnie z rysunkiem planu;

2) wymaga siê lokalizacji miejsc postojowych po stronie
terenu 10MWn;

3) dopuszcza siê wprowadzenie zieleni i elementów ma-
³ej architektury;

4) wymaga siê wprowadzenia minimum jednostronnego
chodnika;

5) wymaga siê lokalizacji minimum 10 miejsc postojo-
wych przy terenie 14U/Z, prostopad³ych do linii rozgraniczaj¹cej.

§ 32.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD,
29KDD, 30KDD, 31KDD, na drogi publiczne - ulice dojazdowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce ustalenia:

1) szerokoœæ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m;
2) dopuszcza siê wprowadzenie ci¹gów pieszo - rowero-

wych, zieleni oraz obiektów ma³ej architektury;
3) dopuszcza siê organizacjê przestrzeni ulicy bez wydzie-

lenia jezdni.

§ 33.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 32KDX ustala siê przeznaczenie na drogê publiczn¹ - ci¹g
pieszo - jezdny.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) ustala siê szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 3 m;
2) dopuszcza siê organizacjê przestrzeni ulic bez wydzie-

lenia jezdni;
3) rozbieralna nawierzchnia.

§ 34.1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 33KP i 34KP, ustala siê przeznaczenie na drogi publicz-
ne - ci¹gi piesze.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce ustalenia:

1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 2,5 m;
2) rozbieralna nawierzchnia.

Rozdzia³ 3
Ustalenia koñcowe

§ 35. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê
stawkê procentow¹ w wysokoœci 30%.

§ 36. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

§ 37. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Dariusz Smaga³a

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr LVIII/648/06

Rady Miasta Opola
 z dnia 26 stycznia 2006 r.

Rozstrzygniêcie Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia
2006 r. w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) oraz w zwi¹zku z uchwale-
niem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu, Rada Mia-
sta Opola rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury, stanowi¹cymi za-
dania w³asne Gminy, bêd¹:

1) projektowany ci¹g pieszy o powierzchni oko³o 75 m2;
2) kanalizacja deszczowa o ³¹cznej d³ugoœci 850 m.

2. Przewiduje siê, ¿e ³¹czna szacunkowa wartoœæ, wymie-
nionych w ust. 1 inwestycji, wyniesie 258 tys. z³, w tym:

1) szacunkowy koszt budowy ci¹gu pieszego 3 tys. z³otych,
2) szacunkowy koszt budowy kanalizacji deszczowej 255 tys. z³.

3. Wyszczególnione w ust. 2 koszty mog¹ ulec obni¿eniu
poniewa¿:

1) zgodnie z ustaw¹ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z póŸn. zm.)
dopuszcza siê udzia³ w kosztach realizacji dróg gminnych inwe-
storów przedsiêwziêæ niedrogowych zwi¹zanych z budow¹ lub
przebudow¹ dróg publicznych;

2) mo¿liwe jest obni¿enie cen realizacji ci¹gów rowero-
wych, pieszo - jezdnych w procedurze przetargowej na wykona-
nie tych inwestycji.

4. Ustala siê zasadê finansowania wymienionych w ust. 1
inwestycji w zakresie inwestycji drogowych, zgodnie art. 16 usta-
wy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086 z póŸn. zm.), który stanowi, ¿e budowa lub
przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycj¹ nie-
drogow¹ nale¿y do inwestora tego przedsiêwziêcia, a szczegó-
³owe warunki budowy lub przebudowy dróg okreœla umowa miê-
dzy zarz¹dc¹ drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.
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Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42
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 Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), Rada Gminy w Rad³owie
uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Powo³uje siê M³odzie¿ow¹ Radê Gminy Rad³ów.

§ 2. Nadaje siê statut M³odzie¿owej Radzie Gminy Ra-
d³ów w brzmieniu okreœlonym uchwa³¹, zwany dalej Statutem.

§ 3. Statut okreœla zasady dzia³ania, cele i zadania oraz
tryb wyborów M³odzie¿owej Rady Gminy w Rad³owie, zwanej
dalej Rad¹.

§ 4.1. Rada jest reprezentacj¹ uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjum Gminy Rad³ów, których wykaz stanowi za³¹cz-
nik Nr 1 do Statutu i ma w stosunku do Rady Gminy Rad³ów
charakter konsultacyjny.

2. Rada liczy 15 osób, zwanych dalej radnymi.
3. Tryb wyboru i odwo³ania radnych okreœla ordynacja wy-

borcza do Rady, stanowi¹ca za³¹cznik nr 2 do Statutu.
4. Rada jest organem apolitycznym, niezwi¹zanym z ¿adn¹

parti¹ polityczn¹.
5. Kadencja Rady trwa 1 rok licz¹c od dnia wyborów.
6. Siedzib¹ Rady jest Rad³ów. Swoje czynnoœci Rada wykonu-

je w lokalu Publicznego Gimnazjum w Rad³owie ul. Oleska 1.

§ 5. Dzia³alnoœæ Rady oraz wspó³praca Rady z Rad¹ Gmi-
ny koordynowana jest przez Sekretarza Gminy.

Rozdzia³ 2
Cele Rady i ich realizacja

§ 6. Do celów Rady nale¿y:
1) kszta³towanie patriotycznych, spo³ecznych i kulturalnych

postaw wœród m³odzie¿y;
2) rozwijanie i upowszechnianie wœród m³odzie¿y idei

samorz¹dnoœci lokalnej;
3) reprezentowanie interesów m³odzie¿y wobec instytucji

samorz¹dowych, stworzenie m³odzie¿y mo¿liwoœci wyra¿ania
swych pogl¹dów, umo¿liwianie w³adzom lokalnym dialogu i kon-
sultacji z m³odzie¿¹;

4) przygotowanie m³odzie¿y do demokratycznego i odpo-
wiedzialnego podejmowania decyzji;

5) wspó³praca z organizacjami samorz¹dowymi innych
gmin i pañstw.

§ 7. Rada realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ dotycz¹cych ¿ycia m³odych ludzi

w gminie, w szczególnoœci w zakresie nauki, kultury i sportu;

2) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy Rad³ów
dotycz¹cych spraw m³odzie¿y;

3) organizowanie imprez i spotkañ m³odzie¿owych propa-
guj¹cych cele Rady;

4) prowadzenie dzia³alnoœci informacyjno - doradczej;
5) wspó³pracê z krajowymi oraz zagranicznymi organiza-

cjami m³odzie¿owymi.

Rozdzia³ 3
Radni

§ 8. Radny ma obowi¹zek:
1) przestrzegaæ postanowieñ Statutu i uchwa³ Rady;
2) braæ udzia³ w realizacji celów Rady;
3) uczestniczyæ w sesjach Rady i pracach komisji proble-

mowych, których jest cz³onkiem;
4) informowaæ œrodowiska uczniowskie o dzia³alnoœci

Rady;
5) przedstawiaæ wnioski œrodowisk uczniowskich na se-

sjach Rady;
6) przedk³adaæ Prezydium Rady usprawiedliwienia w ra-

zie nieobecnoœci na posiedzeniu Rady w terminie nie d³u¿szym
ni¿ 7 dni od dnia posiedzenia;

7) powiadamiaæ Przewodnicz¹cego Rady o zmianie miej-
sca nauki lub zamieszkania.

§ 9. Radnemu przys³uguje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze w ramach dzia³alnoœci

w Radzie;
2) prawo zg³aszania wniosków do Prezydium w istotnych

sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Rady;
3) prawo wnioskowania o uwzglêdnienie w porz¹dku ob-

rad Rady spraw, które uwa¿a za wa¿ne.

§ 10. Zasady utraty lub zrzeczenia siê mandatu opisane
s¹ w ordynacji wyborczej do Rady stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do
Statutu.

Rozdzia³ 4
Organizacja pracy Rady

§ 11.1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady,
zwane dalej Prezydium. Prezydium sk³ada siê z Przewodnicz¹-
cego Rady, wiceprzewodnicz¹cego oraz przewodnicz¹cych ko-
misji. Cz³onkowie Prezydium powo³ani s¹ na okres kadencji
Rady.

2. Efektywnoœæ realizacji zadañ Prezydium oceniana jest
na sesjach Rady.

3. Rada wybiera Przewodnicz¹cego i pozosta³ych cz³on-
ków Prezydium bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w obecnoœci
co najmniej po³owy statutowego sk³adu Rady w g³osowaniu
tajnym.

4. Prezydium wybierane jest nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 1 mie-
si¹ca od daty wyborów do Rady.

5. Rada mo¿e odwo³aæ cz³onka Prezydium lub ca³y sk³ad
Prezydium bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w obecnoœci co
najmniej po³owy statutowego sk³adu Rady w g³osowaniu taj-

637

Uchwa³a Nr 177/XXX/2005
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie powo³ania M³odzie¿owej Rady Gminy Rad³ów
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nym na wniosek grup, którym przys³uguje inicjatywa uchwa³o-
dawcza.

6. Wniosek o odwo³anie cz³onka Prezydium lub ca³ego
Prezydium, Rada rozpatruje na sesji nastêpnej, zwo³anej nie
wczeœniej ni¿ po up³ywie 14 dni od sesji, na której zg³oszono
wniosek, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem miesi¹ca.

7. Je¿eli wniosek o odwo³anie cz³onka Prezydium lub ca-
³ego Prezydium nie uzyska³ wymaganej wiêkszoœci g³osów, to
kolejny wniosek o odwo³anie, mo¿e byæ rozpatrzony dopiero na
nastêpnej zwyczajnej sesji Rady.

8. Odwo³any cz³onek Prezydium lub ca³e Prezydium pe³-
ni¹ swoje obowi¹zki do czasu powo³ania nowego cz³onka lub
Prezydium.

9. Po up³ywie kadencji Rady, Prezydium pe³ni swoje obo-
wi¹zki do czasu wyboru nowego Prezydium.

§ 12.1. Rada dzia³a w oparciu o plan pracy, w którego
realizacji uczestnicz¹ Prezydium oraz komisje.

2. Obrady Rady, jej Prezydium i komisji s¹ jawne.
3. W obradach Rady, Prezydium i komisji mog¹ uczestni-

czyæ osoby nie bêd¹ce radnymi i zabieraæ g³os za zgod¹ Prze-
wodnicz¹cego obrad, osobom tym nie przys³uguje prawo udzia-
³u w g³osowaniu.

§ 13. Do zadañ Prezydium nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady;
2) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ Rady;
3) reprezentowanie Rady na zewn¹trz;
4) koordynacja dzia³añ komisji problemowych.

§ 14. Uchwa³y Prezydium zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu w g³osowaniu
jawnym.

§ 15. Do kompetencji Przewodnicz¹cego Rady nale¿y:
1) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Rady;
2) organizowanie pracy Rady i Prezydium;
3) zwo³ywanie sesji Rady;
4) ustalanie porz¹dku obrad;
5) przewodniczenie obradom sesji i Prezydium;
6) wnioskowanie o odwo³anie cz³onków Prezydium lub

Rady;
7) sk³adanie na sesjach informacji z dzia³alnoœci Prezy-

dium.

§ 16.1. Rada mo¿e powo³ywaæ komisje problemowe, zwa-
ne w Statucie komisjami.

2. Sk³ad osobowy oraz zakres dzia³ania komisji okreœla
uchwa³a Rady.

3. Ka¿dy radny ma prawo byæ cz³onkiem dwóch sta³ych
komisji.

4. Komisja ze swego grona wybiera przewodnicz¹cego
i wiceprzewodnicz¹cego, którzy s¹ odpowiedzialni za organiza-
cjê pracy Komisji.

§ 17.1. Rada obraduje na sesjach, które odbywaj¹ siê
wed³ug potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na dwa miesi¹ce.

2. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 radnych w terminie
14 dni od daty otrzymania wniosku.

3. Pierwsze posiedzenie sesji Rady zwo³uje i prowadzi
dyrektor gimnazjum.

4. O terminie sesji Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia pi-
semnie radnych za³¹czaj¹c do zawiadomienia porz¹dek obrad.

5. W obradach Rady mog¹ uczestniczyæ:
1) radni Rady Gminy Rad³ów;
2) Wójt Gminy;
3) inne osoby zaproszone przez Przewodnicz¹cego Rady.

§ 18.1. Obrady Rady s¹ protoko³owane.
2. Protokó³ sesji powinien zawieraæ:
1) porz¹dek obrad;
2) listê obecnoœci;
3) krótki opis przebiegu obrad;
4) wnioski i zg³oszone inicjatywy;
5) podjête uchwa³y przez Radê.
3. Protokó³ sesji sporz¹dza osoba wskazana przez Prze-

wodnicz¹cego Rady.

Rozdzia³ 5
Postanowienia koñcowe

§ 19. M³odzie¿owa Rada Gminy nie prowadzi dzia³alnoœci
gospodarczej.

§ 20. Cz³onkowie Rady pe³ni¹ swoj¹ funkcjê spo³ecznie.

§ 21. Zmiany Statutu mog¹ byæ wprowadzone w trybie w³a-
œciwym do jego uchwalenia.

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

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy w Rad³owie

Bronis³aw Czapliñski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 177/XXX/2005

Rady Gminy w Rad³owie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wykaz szkó³ publicznych na terenie Gminy Rad³ów wraz
z siedzib¹ i numerem obwodu wyborczego oraz liczb¹ mandatów

L.p Nazwa szkoły Siedziba i Nr 

obwodu 

wyborczego 

Liczba 

mandatów 

 1. Publiczne Gimnazjum  Nr 1                

ul. Oleska 1 

46-331 Radłów 

            

            7 

 2.      Publiczna Szkoła Podstawowa  

Pomnik 1000 lecia                               

w Kościeliskach  

Nr 2                   

46 - 324 

Kościeliska 28 

            

            4 

 3.   Publiczna Szkoła Podstawowa             

w Sternalicach  

Nr 3                     

46 - 333  

Sternalice 8 

 

             

            4 

 

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 177/XXX/2005

Rady Gminy w Rad³owie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Ordynacja wyborcza M³odzie¿owej Rady Gminy Rad³ów

§ 1. Ordynacja wyborcza okreœla zasady i tryb wyboru rad-
nych do M³odzie¿owej Rady Gminy Rad³ów, zwanej dalej Rad¹.

§ 2. Do Rady mog¹ kandydowaæ oraz zg³aszaæ kandyda-
tów i wybieraæ:
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1) uczniowie klas VI szkó³ podstawowych;
2) uczniowie gimnazjum.
2. Tworzy siê nastêpuj¹ce obwody wyborcze:
1) Nr 1 - Publiczne Gimnazjum w Rad³owie;
2) Nr 2 - Publiczna Szko³a Podstawowa Pomnik 1000-

lecia w Koœcieliskach;
3) Nr 3 - Publiczna Szko³a Podstawowa w Sternalicach.

§ 3. Wybory do Rady s¹ równe, tajne, bezpoœrednie i po-
wszechne.

§ 4.1. Szko³a zobowi¹zana jest do przygotowania wybo-
rów w ci¹gu dwóch tygodni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborach przekazanego przez Przewodnicz¹cego Rady Gmi-
ny. W tym okresie mo¿e odbywaæ siê kampania wyborcza. Po
up³ywie dwóch tygodni Prezydium Rady wyznaczy termin wybo-
rów jednakowy dla wszystkich szkó³.

2. Pierwsze wybory do Rady og³asza oraz wyznacza ter-
min przeprowadzenia wyborów Komitet Inicjatywny sk³adaj¹cy
siê z dyrekcji szkó³.

§ 5.1. Za organizacjê wyborów do Rady odpowiedzialna
jest w ka¿dej szkole Szkolna Komisja Wyborcza, której sk³ad
osobowy okreœla dyrektor szko³y.

2. Dyrektor szko³y czuwa nad sprawnym i prawid³owym
przebiegiem prac komisji.

3. Szkolna Komisja Wyborcza sk³ada siê z 4 osób. W sk³ad
Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzi:

1) dwóch nauczycieli oraz
2) dwóch uczniów - przedstawicieli samorz¹du uczniow-

skiego.
4. W pracach Komisji nie mo¿e braæ udzia³u kandydat na

radnego.

§ 6. Do zadañ Szkolnej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) przygotowanie kalendarza wyborczego i zarz¹dzenie

zgodnie z tym kalendarzem wyborów w obwodzie wyborczym;
2) przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów;
3) potwierdzanie biernego prawa wyborczego zg³oszonych

kandydatów;
4) przestrzeganie terminów kalendarza wyborczego;
5) przeprowadzenie wyborów poprzez przygotowanie spi-

su wyborców, kart do g³osowania, urny, obliczenie g³osów, prze-
s³anie protoko³ów wraz z kartami wyborczymi niezw³ocznie po
wyborach dyrekcji gimnazjum;

6) og³oszenie wyników wyborów w szkolnych obwodach
wyborczych;

7) po zakoñczeniu wyborów dyrektor gimnazjum przed³o¿y
zbiorcze wyniki wyborów oraz sk³ad Rady, Radzie Gminy w Ra-
d³owie za poœrednictwem Wójta Gminy Rad³ów.

§ 7. Szko³a zobowi¹zana jest do przestrzegania nastêpu-
j¹cych zasad przeprowadzania wyborów:

1) kandydat musi byæ wybrany w wyborach, których prze-
bieg okreœla szko³a;

2) kandydat, który chce wzi¹æ udzia³ w wyborach, zobowi¹-
zany jest wczeœniej do uzyskania rekomendacji samorz¹du
uczniowskiego i co najmniej trzech nauczycieli;

3) czynne prawo wyborcze posiada ka¿dy uczeñ szko³y,
który nie zosta³ pozbawiony swoich praw;

4) ka¿dy uczeñ mo¿e g³osowaæ tylko na jednego kandydata.

§ 8.1. Mandat radnego wygasa z chwil¹ œmierci, zakoñ-
czenia nauki w szkole, w której uzyska³ mandat lub pozbawienia
cz³onkostwa w Radzie na podstawie stosownej uchwa³y Rady.

2. W przypadku wygaœniêcia mandatu, radnym zostaje
uczeñ danej szko³y, który w wyborach do Rady uzyska³ drugie
miejsce. W razie odmowy ze strony tego ucznia lub braku mo¿-
liwoœci wykonywania przez niego mandatu, mandat ten prze-
chodzi na ucznia, który uzyska³ trzecie miejsce.

§ 9.1. Rada ma prawo pozbawiæ radnego cz³onkostwa
w Radzie w przypadku:

1) niewype³niania obowi¹zków radnego;
2) pope³nienia czynu godz¹cego w dobre imiê Rady;
3) w przypadku czêstych nieobecnoœci na posiedzeniach

Rady lub komisji problemowych.
2. Uzupe³nienia w sk³adzie Rady nie dokonuje siê, jeœli

do koñca kadencji pozosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.

§ 10.1. Zmiany ordynacji wyborczej dokonywane s¹ w try-
bie w³aœciwym do jej uchwalenia.

2. Rada mo¿e wnioskowaæ o dokonanie zmian w ordyna-
cji wyborczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 215,
poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 49 ust. 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. 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 i Nr 179,
poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397), Rada
Gminy w Reñskiej Wsi uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr XXX/200/05
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie regulaminu okreœlaj¹cego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szko³ach i przedszkolach,
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina, obowi¹zuj¹cego w roku kalendarzowym 2006

Regulamin przyznawania nagród

§ 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje siê do nauczycieli za-
trudnionych w gimnazjach, szko³ach podstawowych i przedszko-
lach prowadzonych przez Gminê Reñska Wieœ.

2. Nauczyciele mog¹ otrzymaæ nagrody ze specjalnego
funduszu nagród zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

3. W bud¿ecie Gminy Reñska Wieœ tworzy siê specjalny
fundusz nagród, w wysokoœci co najmniej 1% planowanego
osobowego funduszu p³ac nauczycieli, z przeznaczeniem na nagro-
dy organu prowadz¹cego i nagrody dyrektorów szkó³, z czego:

a) 70% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody dy-
rektora,
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b) 30% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody
Wójta Gminy.

4. Nagrody przyznaj¹:
a) ze œrodków, o których mowa w pkt 3a - dyrektor szko³y

nauczycielom,
b) ze œrodków, o których mowa w pkt 3b - Wójt Gminy

dyrektorom szkó³ i nauczycielom.
5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ cha-

rakter uznaniowy.
6. Nagroda przyznana przez dyrektora szko³y nie mo¿e byæ

wy¿sza ni¿ nagroda przyznana przez Wójta Gminy.
7. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po prze-

pracowaniu w szkole, co najmniej roku.
8. Przyznanie nauczycielowi nagród jest uzale¿nione od

efektów pracy dydaktyczno - wychowawczej, pracy opiekuñczo
- wychowawczej oraz realizacji innych zadañ statutowych szko³y,
a w szczególnoœci:

1) w zakresie pracy wychowawczej za:
a) dokonywanie pozytywnych zmian w zespole klasowym

pod wp³ywem oddzia³ywania wychowawcy w zakresie:
- integrowania zespo³u,
- aktywnoœci spo³ecznej,
- udzia³u uczniów w pracy samorz¹du uczniowskiego,
- zdyscyplinowania,
- frekwencji na zajêciach lekcyjnych,
- udzia³u w zajêciach pozalekcyjnych,
- wyników nauczania,
b) prowadzenie urozmaiconej dzia³alnoœci wychowawczej

w szkole, w klasie (wycieczki, biwaki, udzia³ w spektaklach teatral-
nych, koncertach, wystawach, spotkania z ciekawymi ludŸmi, itp.),

c) zorganizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz
szko³y i œrodowiska, udzia³ dzieci w konkursach, przegl¹dach,
festiwalach, wystawach, zorganizowanie imprez kulturalnych,
rekreacyjnych,

d) przygotowanie i wzorowe zorganizowanie uroczystoœci
szkolnej,

e) zdobycie wyró¿nienia przez zespó³ klasowy, organiza-
cjê, ko³o, którego nauczyciel jest opiekunem,

f) prawid³owe przygotowanie i przeprowadzenie jednej
z form letniego lub zimowego wypoczynku dzieci;

2) w zakresie pracy dydaktycznej za:
a) stwierdzone sprawdzianem przynajmniej dobre wyniki

nauczania danego przedmiotu,
b) udzia³ uczniów w konkursach, zawodach, przegl¹dach,

festiwalach itp., a zw³aszcza zakwalifikowanie uczniów do grupy
laureatów,

c) udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdol-
nionymi oraz z uczniami napotykaj¹cymi na trudnoœci w nauce.

3) w zakresie pracy opiekuñczej za:
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom bêd¹cym w trud-

nej sytuacji materialnej, pochodz¹cym z rodzin moralnie zanie-
dbanych, udzielanie pomocy uczniom z zaburzeniami w rozwoju
oraz zagro¿onym niedostosowaniem spo³ecznym, maj¹cym trud-
noœci w nauce i przystosowaniu siê do ¿ycie w grupie,

b) prowadzenie  dzia³alnoœci  maj¹cej  na celu  zapobie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wœród dzie-
ci, w tym narkomanii, alkoholizmu, chuligañstwa i innych,

c) organizowanie wspó³pracy szko³y z placówkami kultu-
ralno - oœwiatowymi, zak³adami pracy, s³u¿b¹ zdrowia, policj¹,
s¹dem dla nieletnich; organizowanie konsultacji i wyk³adów
pedagogicznych dla rodziców;

4) w zakresie realizacji innych zadañ statutowych szko³y
miêdzy innymi za:

a) doskonalenie w³asnego warsztatu pracy poprzez nowocze-
sne i funkcjonalne urz¹dzenie pracowni przedmiotowej, klasopra-
cowni, gabinetu; opracowanie przyk³adowych rozk³adów materia³u
i konspektów w zakresie nowych programów nauczania, opracowa-
nie testów sprawdzaj¹cych wiedzê ucznia; udokumentowany udzia³
w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) aktywna pomoc w adaptacji zawodowej m³odych na-
uczycieli,

c) prowadzenie lekcji kole¿eñskich,
d) uczestniczenie w ró¿nych formach doskonalenia zawo-

dowego.
9. Nagroda mo¿e byæ przyznana dyrektorowi szko³y, który:
- posiada co najmniej dobr¹ ocenê pracy,
- osi¹ga bardzo dobre efekty pracy dydaktyczno - wycho-

wawczej,
- swoim dzia³aniem i prac¹ przyczynia siê do rozwoju i poprawy

warunków nauki i pracy w kierowanej przez siebie szkole,
- wykazuje dba³oœæ o mienie szko³y i gospodarnie nim

zarz¹dza,
- w³aœciwie gospodaruje œrodkami finansowymi,
- pozyskuje dla szko³y œrodki pozabud¿etowe,
- wspó³pracuje ze œrodowiskiem lokalnym, w tym z rodzi-

cami, organizacjami pozarz¹dowymi, instytucjami,
- wywiera pozytywny wp³yw na zespó³, którym kieruje, mo-

bilizuje nauczycieli do efektywnej pracy, podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych, skutecznie zachêca do podejmowania dodat-
kowych zajêæ poszerzaj¹cych ofertê dydaktyczno - wychowawcz¹
szko³y z uwzglêdnieniem indywidualnych predyspozycji dzieci.

10. Kandydatów do nagród.
- dyrektora szko³y - mo¿e zg³osiæ dyrektor szko³y, rada pe-

dagogiczna, rada rodziców, zwi¹zki zawodowe,
- Wójta Gminy - mo¿e zg³osiæ Wójt Gminy, Zastêpca Wójta,

rada pedagogiczna, rada rodziców, zwi¹zki zawodowe.
11. Umotywowane wnioski nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie

Gminy Reñska Wieœ do dnia 25 wrzeœnia danego roku kalen-
darzowego.

12. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy opiniuje
komisja nagród powo³ana przez Wójta w drodze zarz¹dzenia.

13. W sk³ad komisji, o której mowa w pkt 12 wchodz¹:
a) Przewodnicz¹cy Komisji Spo³eczno - Oœwiatowej Rady

Gminy,
b) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy,
c) po jednym przedstawicielu zwi¹zków zawodowych zrze-

szaj¹cych nauczycieli dzia³aj¹cych na terenie placówek oœwia-
towych prowadzonych przez Gminê Reñska Wieœ.

14. Opinie komisji zapadaj¹ w drodze g³osowania tajne-
go zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy udziale, co najmniej 2/3 sk³a-
du komisji.

15. Ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu nagrody Wójta podej-
muje bior¹c pod uwagê opiniê Komisji - Wójt Gminy.

16. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mog¹ byæ
przyznawane z okazji:

a) Dnia Edukacji Narodowej,
b) œwiêta szko³y, innej uroczystoœci szkolnej lub œrodowi-

skowej,
c) po zaistnieniu faktu wartego zauwa¿enia i nagrodzenia.

§ 2.1. Wysokoœæ nagrody jest okreœlana corocznie przez
Wójta Gminy oraz dyrektorów szkó³, uwzglêdniaj¹c na ten cel
posiadane œrodki.

2. Nagroda Wójta Gminy nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ stawka
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego i nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 20% wymienionego wynagrodzenia.

3. Nagroda dyrektora szko³y nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 30%
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
i nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10 % wymienionego wynagrodzenia.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig
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Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462; Nr 179,
poz. 1487, Nr 180, poz. 1493), Rada Gminy w Reñskiej Wsi
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wydatki na pomoc rzeczow¹, zasi³ki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasi³ki okresowe i celowe przyznane pod
warunkiem zwrotu podlegaj¹ zwrotowi, je¿eli dochód na osobê
w rodzinie osoby zobowi¹zanej do zwrotu wydatków przekracza
kwotê kryterium dochodowego wg nastêpuj¹cych zasad:

1. W kwocie 50% przyznanego œwiadczenia - je¿eli do-
chód osoby samotnie gospodaruj¹cej lub na osobê w rodzinie
wynosi powy¿ej 100% do 150% w³¹cznie kryterium dochodowe-
go okreœlonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.

2. W kwocie 75% przyznanego œwiadczenia - je¿eli do-
chód osoby samotnie gospodaruj¹cej lub na osobê w rodzinie
wynosi powy¿ej 150% do 200% w³¹cznie kryterium dochodowe-
go okreœlonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.

3. W kwocie 100% przyznanego œwiadczenia - je¿eli do-
chód osoby samotnie gospodaruj¹cej lub na osobê w rodzinie
wynosi ponad 200% kryterium dochodowego okreœlonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.
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Uchwa³a Nr XXX/204/05
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie okreœlenia zasad zwrotu wydatków za œwiadczenia z pomocy spo³ecznej udzielone pod warunkiem zwrotu

§ 2. Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
na podstawie wywiadu œrodowiskowego oraz ustaleñ dokona-
nych z osob¹ ubiegaj¹c¹ siê o œwiadczenie, okreœlone w § 1,
ustala w decyzji przyznaj¹cej œwiadczenie termin zwrotu wydat-
ków poniesionych na przyznane œwiadczenie.

§ 3.1. Zwrot œwiadczenia mo¿e  byæ roz³o¿ony na raty,  nie
wiêcej jednak ni¿ na  12  rat miesiêcznych. Rozpoczêcie sp³aty
ratalnej mo¿e byæ odroczone na okres do 3 miesiêcy od dnia,
w którym decyzja o przyznaniu œwiadczenia sta³a siê ostateczna.

2. Okres sp³aty ratalnej udzielonego œwiadczenia nie mo¿e
przekroczyæ 12 miesiêcy.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Reñ-
ska Wieœ.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig

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. 30 ust. 6 i 6b , ust. 10, 10a, 10b i 11, art. 49
ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.), Rada
Gminy Skarbimierz uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/210/2005 Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 28 listopada 2005 r. wprowadza siê rozdzia³ VI
w brzmieniu:

"Rozdzia³ VI
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 18.1. Nagrody maj¹ charakter uznaniowy. Nagroda mo¿e
byæ przyznana za wybitne osi¹gniêcia nauczyciela lub dyrektora
w wybranej dziedzinie lub za osi¹gniêcia w zakresie pracy dy-
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Uchwa³a Nr XXXIII/234/2006
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 23 stycznia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXX/210/2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia
na 2006 rok regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego,

funkcyjnego i za warunki pracy oraz oliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
 godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ i warunki wyp³acania nagród

i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli

daktyczno - wychowawczej, opiekuñczej i pozaszkolnej nauczycie-
lowi lub dyrektorowi, który spe³nia nastêpuj¹ce kryteria:

1) dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli:
a) dba o wysok¹ jakoœæ procesu edukacyjnego podejmu-

j¹c dzia³ania w kierunku osi¹gania przez dzieci dojrza³oœci szkol-
nej oraz sukcesów w dalszej edukacji,

b) podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra-
¿ania nowatorskich metod wdra¿ania i wychowania, opracowy-
wania autorskich programów i publikacji,

c) osi¹ga dobre wyniki w realizacji zadañ edukacyjnych
potwierdzone zdobywaniem przez wychowanków czo³owych
miejsc i wyró¿nieñ w przegl¹dach i festiwalach gminnych, po-
wiatowych itp.,

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci przed-
szkolne i œrodowiskowe,

e) prowadzi dzia³alnoœæ wychowawcz¹ poprzez organizo-
wanie wycieczek, udzia³ dzieci w spektaklach teatralnych, kon-
certach, wystawach i spotkaniach,
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f) organizuje wewnêtrzne lub zewnêtrzne imprezy kultural-
ne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

g) zapewnia pomoc i opiekê wychowankom bêd¹cym
w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej, pochodz¹cym z ro-
dzin ubogich lub patologicznych,

h) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu przedszkola, rozwija
formy wspó³dzia³ania z rodzicami i œrodowiskiem lokalnym;

2) dla dyrektorów i nauczycieli szkó³:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone

w sprawdzianach i egzaminach uczniów potwierdzonych przez
okrêgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra-
¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowywania, opraco-
wywania autorskich programów i publikacji,

c) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwa-
lifikowaniem siê uczniów do udzia³u w konkursach, zawodach
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, centralnym,

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci szkol-
ne lub œrodowiskowe,

e) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole poprzez organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów  w spek-
taklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

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

g) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wy-
poczynek dla dzieci i m³odzie¿y,

h) zapewnia pomoc i opiekê uczniom bêd¹cym w trudnej
sytuacji materialnej lub ¿yciowej, pochodz¹cym z rodzin ubo-
gich lub patologicznych,

i) prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wœród dzieci i m³o-
dzie¿y w szczególnoœci narkomanii i alkoholizmu,

j) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y, rozwija formy
wspó³dzia³ania szko³y z rodzicami,

k) bierze udzia³ w zorganizowanych formach doskonale-
nia zawodowego nauczycieli.

§ 19. Nagrody przyznawane s¹ z funduszu nagród przy czym:
1) w przypadku szkó³:
a) 80 % funduszu pozostaje do dyspozycji dyrektora,
b) 20 % funduszu pozostaje do dyspozycji Wójta Gminy;
2) w przypadku przedszkoli:
a) 70% funduszu pozostaje do dyspozycji dyrektora,
b) 30% funduszu pozostaje do dyspozycji Wójta Gminy.

§ 20. Nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor szko³y, pla-
cówki, a kandydatów do przyznania nagrody zg³asza rada peda-
gogiczna.

Nagrodê dyrektorowi przyznaje Wójt Gminy na wniosek
Sekretarza Gminy.

§ 21.1. Nagrody, o których mowa w § 18, przyznawane s¹
z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych wa¿nych uroczysto-
œci szkolnych.

2. Na nagrody przeznacza siê odpis w wysokoœci 1% pla-
nowanych osobowych wynagrodzeñ nauczycieli.

3. Nagroda przys³uguje po przepracowaniu 1 roku.
4. Nagroda przyznana nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 20% osobi-

stego wynagrodzenia zasadniczego.".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Na podstawie art. 18 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
i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 50 ust. 6
i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1981 r. Karta Nauczy-
ciela (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, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167,
poz. 1397, Nr 179, poz. 1526 i Nr 181, poz. 1526), po uzgodnie-
niu ze Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego - Zarz¹dem Od-
dzia³u w Strzelcach Opolskich oraz Miêdzyzak³adow¹ Organi-
zacj¹ Zwi¹zkow¹ NSZZ "Solidarnoœæ" Pracowników Pomocy
Spo³ecznej i Oœwiaty w Kad³ubie, Rada Miejska w Strzelcach
Opolskich uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê Regulamin przyznawania nauczycielskie-
go dodatku mieszkaniowego, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XLII/377/06
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 25 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

§ 2.1. Traci moc Regulamin nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, ustalony uchwa³¹ Nr XXXII/295/05 Rady Miej-
skiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 lutego 2005 r.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Gerhard Bartodziej

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLII/377/06

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 25 stycznia 2006 r.

Regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego

§ 1.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub przed-
szkolu, po³o¿onym na terenie wiejskim, w wymiarze nie ni¿szym
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ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, po-
siadaj¹cemu wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowi-
ska nauczyciela, przys³uguje nauczycielski dodatek mieszka-
niowy, zwany dalej dodatkiem mieszkaniowym.

2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na okres nie d³u¿-
szy ni¿ dany rok szkolny, z zastrze¿eniem § 3 ust. 1.

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

1) dla osoby samotnej - 0,5% podstawy wymiaru,
2) dla osoby pozostaj¹cej we wspólnym gospodarstwie

domowym z:
a) jedn¹ osob¹ - 1% podstawy wymiaru,
b) z dwiema osobami - 1,5% podstawy wymiaru,
c) z trzema lub wiêcej osobami - 2% podstawy wymiaru.
2. Wspólne gospodarstwo domowe, o którym mowa

w ust. 1, tworz¹ wspólnie zamieszkuj¹ce stale z nauczycielem
nastêpuj¹ce osoby:

1) ma³¿onek nauczyciela,
2) ma³oletnie dzieci w³asne lub przysposobione nauczy-

ciela, bêd¹ce na utrzymaniu nauczyciela i pozostaj¹ce pod jego
opiek¹.

3. Podstaw¹ wymiaru dodatku mieszkaniowego, o której mowa
w ust.1, jest wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela sta¿ysty, posia-
daj¹cego tytu³ magistra i przygotowanie pedagogiczne.

§ 3.1. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po dniu z³o¿enia przez nauczyciela wniosku
i dokumentów potwierdzaj¹cych prawo do dodatku.

2. Dokumentami potwierdzaj¹cymi prawo nauczyciela do
dodatku s¹ w szczególnoœci: odpis aktu ma³¿eñstwa, odpis skró-

cony aktu urodzenia dziecka, orzeczenie s¹dowe o przysposo-
bieniu dziecka, zaœwiadczenie biura ewidencji ludnoœci o za-
mieszkaniu, wpis w dowodzie osobistym, oœwiadczenie o spra-
wowaniu opieki nad dzieckiem.

3. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, na-
uczyciel przedstawia swojemu pracodawcy.

§ 4.1. Wyp³acanie przys³uguj¹cego dodatku ulega zawie-
szeniu na okres:

1) urlopu bezp³atnego nauczyciela, d³u¿szego ni¿ miesi¹c
kalendarzowy,

2) */
3) */
4) urlopu wychowawczego nauczyciela.
2. Wznowienie wyp³acania dodatku po ustaniu przyczyny

zawieszenia nastêpuje po z³o¿eniu przez nauczyciela pisemne-
go wniosku i na zasadach okreœlonych w § 3.

§ 5. Nauczyciel, któremu dodatek jest wyp³acany, obowi¹-
zany jest zawiadomiæ niezw³ocznie pracodawcê o okoliczno-
œciach powoduj¹cych utratê prawa do dodatku lub zawieszenie
jego wyp³acania.

§ 6. Dodatek przys³uguj¹cy za niepe³ne miesi¹ce kalen-
darzowe wyp³aca siê w wysokoœci 1/30 dodatku za ka¿dy dzieñ
jego przys³ugiwania.

§ 7. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u na koniec
miesi¹ca kalendarzowego.

*/ Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-KN-0911-1- 40/R/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577; zm. Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
zm. z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703)
w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z póŸn. zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w osobach:

Wojciech Or³owski - przewodnicz¹cy,
Aleksandra Sêdkowska,
Jan Uksik
opiniuje pozytywnie mo¿liwoœæ sfinansowania deficytu

bud¿etowego w uchwale bud¿etowej na 2006 rok Gminy Baborów.

Uzasadnienie
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorêczono

uchwa³ê Nr XXVIII-210/05 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie bud¿etu Gminy Baborów na 2006 rok.
W przedmiotowej uchwale zaplanowano m.in.:

- dochody bud¿etowe ogó³em w wysokoœci 13.613.500 z³,
- wydatki bud¿etowe ogó³em w wysokoœci 15.342.500 z³.
Zgodnie z postanowieniem § 4 uchwa³y bud¿etowej, defi-

cyt bud¿etowy w wysokoœci 1.729.000 z³ zostanie sfinansowany
przychodami pochodz¹cymi z kredytów.
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Uchwa³a Nr 18/06
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 2 lutego 2006 r.

Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e wskazane przez Radê Ÿród³o
pokrycia deficytu zawarte jest w art. 168 ust. 2 ustawy o finan-
sach publicznych, relacja wielkoœci deficytu do dochodów nie
przekracza 20 %, tj. ograniczenia wynikaj¹cego z przepis art. 79
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych.

Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³ ponadto, ¿e zarówno wielkoœæ
d³ugu Gminy Baborów na koniec 2006 roku z tytu³u ju¿ zaci¹-
gniêtych po¿yczek i kredytów oraz planowanych do zaci¹gniêcia
po¿yczek i kredytów, stanowi¹cego ok. 36 % dochodów bud¿e-
towych zaplanowanych na 2006 rok, jak i wysokoœæ sp³at rat
i nale¿nych odsetek od zaci¹gniêtych zobowi¹zañ zaplanowana
w bud¿ecie na 2006 rok, nie naruszaj¹ przepisów powo³anej
wy¿ej ustawy.

W zwi¹zku z powy¿szym postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y od-
wo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-
lu w terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego

Wojciech Or³owski
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Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r.
Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Nr 249,
poz. 2104), Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w osobach:

1. Ryszard Legin - przewodnicz¹cy
2. Jan Bryczek
3. Franciszek Firmuga
opiniuje pozytywnie mo¿liwoœæ sfinansowania deficytu

bud¿etowego wynikaj¹cego z uchwa³y Nr XXXVIII/381/05 Rady
Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwa-
lenia bud¿etu Powiatu na 2006 rok.

Uzasadnienie
W dniu 6 stycznia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Opolu dorêczono uchwa³ê Nr XXXVIII/381/05 Rady Po-
wiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwale-
nia bud¿etu Powiatu na 2006 rok. W przedmiotowej uchwale
zaplanowano:

1) dochody bud¿etowe                          54.223.089 z³,
2) wydatki bud¿etowe                                       55.648.448 z³,
w tym: odsetki od kredytów                               199.400 z³,
3) deficyt bud¿etu (poz. 1- poz. 2)                1.425.353 z³,
4) przychody                                                     2.228.427 z³,
5) rozchody bud¿etu                                            803.068 z³,
- z tyt. sp³at otrzymanych krajowych po¿yczek
i kredytów                                                        607.200 z³.
Uchwalony przez Radê Powiatu deficyt bud¿etowy w wys.

1.425.359 z³ zgodnie z postanowieniem § 5 uchwa³y bud¿eto-
wej zostanie sfinansowany przychodami z po¿yczek i kredytów
zaci¹gniêtych na rynku krajowym.

Ustalone Ÿród³o pokrycia deficytu zgodne jest z dyspozycj¹
art. 168 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Kwota defi-
cytu bud¿etowego wynosi 2,6% wielkoœci zaplanowanych do-
chodów bud¿etowych a wymieniona relacja zgodna jest z norm¹
prawn¹ okreœlon¹ art. 79 ustawy o finansach publicznych.

Jednoczeœnie zaplanowano w bud¿ecie Powiatu na 2006
rok sp³atê rat kapita³owych zaci¹gniêtych po¿yczek w wys. 669.920 z³,
które na koniec 2006 r. wraz z nale¿nymi odsetkami stanowi¹
832.620 z³. tj. 1,5% planowanych na dany rok bud¿etowy docho-
dów Powiatu, a zatem spe³niony jest wymóg prawny wynikaj¹cy
z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ograniczaj¹cy
mo¿liwoœæ wielkoœci sp³aty w danym roku bud¿etowym rat kre-
dytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at kwot wynikaj¹cych
z udzielonych przez Powiat porêczeñ wraz z nale¿nymi w danym
roku odsetkami od tych kredytów i po¿yczek do wys. 15% plano-
wanych na dany rok bud¿etowy dochodów jednostki samorz¹du
terytorialnego.

Niesp³acone zobowi¹zania finansowe powiatu z tyt. za-
ci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wraz z planowan¹ do zaci¹gniê-
cia w 2006 roku po¿yczk¹ i kredytem w wys. 793.667 z³ wynosz¹
³¹cznie 3.853.560 z³, co stanowi 7,1% zaplanowanych na 2006 rok
dochodów. Powy¿szy wskaŸnik zad³u¿enia Powiatu mieœci siê w gra-
nicach ustalonych art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Uchwa³a niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych powinna byæ opubli-
kowana w trybie przewidzianym do opublikowania uchwa³y bu-
d¿etowej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwa³y Sk³adu s³u¿y odwo³a-
nie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego

Ryszard Legin
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Uchwa³a Nr 28/2006
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 30 stycznia 2006 r.

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) w zwi¹z-
ku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Nr 249, poz. 2104), Sk³ad Orzekaj¹cy
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1. Ryszard Legin - przewodnicz¹cy
2. Jan Bryczek
3. Franciszek Firmuga
opiniuje pozytywnie mo¿liwoœæ sfinansowania deficytu

bud¿etowego wynikaj¹cego z uchwa³y Nr XXXII/229/2005 Rady
Gminy Chrz¹stowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwa-
lenia bud¿etu na 2006 rok.
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Uchwa³a Nr 7/2006
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uzasadnienie
W dniu 4 stycznia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Opolu dorêczono uchwa³ê Rady Gminy Chrz¹stowice
Nr XXXII/229/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwale-
nia bud¿etu na 2006 rok. W przedmiotowej uchwale zaplanowano:

1) dochody bud¿etowe                             9.386.282 z³,
2) wydatki bud¿etowe                                       13.497.207 z³,
w tym: odsetki od po¿yczek                               144.000 z³,
3) deficyt bud¿etu (poz. 1 - poz. 2)               4.110.925 z³,
4) przychody                                                     4.230.925 z³,
z tego:
- z tytu³u nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych        1.024.925 z³,
- z d³ugoterminowej po¿yczki                             3.206.000 z³,
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5) rozchody bud¿etu                                            120.000 z³,
w tym:
- z tytu³u sp³aty po¿yczki                                  -      120.000 z³.
Uchwalony przez Radê Gminy deficyt bud¿etowy w wys.

4.110.925 z³ zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 3 uchwa³y bu-
d¿etowej zostanie sfinansowany przychodami pochodz¹cymi
z po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokoœci 3.206.000 z³ oraz
z nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych w wysokoœci 904.925 z³.
Ustalone Ÿród³a sfinansowania deficytu bud¿etowego s¹ zgod-
ne z dyspozycj¹ art. 168 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy o finansach
publicznych. Jak wynika z informacji przed³o¿onej przez Wójta
Gminy Chrz¹stowice, zawartej w piœmie z dnia 30 stycznia 2006 r.
zaplanowana w uchwale bud¿etowej kwota 1.024.925 z³ wymie-
niona jako jedno ze Ÿróde³ sfinansowania deficytu ma zabezpie-
czenie w nadwy¿ce bud¿etowej z lat ubieg³ych. Gmina Chrz¹sto-
wice wed³ug danych z dnia 10 stycznia 2006 r. posiada tak¿e na
dzieñ 31 grudnia 2005 r. niesp³acone zobowi¹zania w wysoko-
œci 390.522 z³ z tytu³u po¿yczki zaci¹gniêtej w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Uwzglêdniaj¹c po¿yczkê jaka zostanie zaci¹gniêta w 2006 roku
w kwocie 3.206.000 z³ (kontynuacja programu ISPA), zobowi¹-
zania Gminy wynios¹ 3.596.522 z³, tj. 38,3% planowanych do-
chodów i nie przekrocz¹ wskaŸnika okreœlonego w art. 170 ust. 2
ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowana w bud¿ecie Gminy na 2006 rok sp³ata rat
kapita³owych zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów w wys. 120.000 z³,
wraz z nale¿nymi odsetkami w wysokoœci 144.000 z³. stanowiæ
bêdzie 2,8% planowanych na dany rok bud¿etowy dochodów
gminy, a zatem spe³niony zostanie wymóg prawny wynikaj¹cy
z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ograniczaj¹cy
mo¿liwoœæ wielkoœci sp³aty w danym roku bud¿etowym rat kre-
dytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at kwot wynikaj¹cych
z udzielonych przez Gminê porêczeñ wraz z nale¿nymi w danym
roku odsetkami od tych kredytów i po¿yczek do wys. 15% plano-
wanych na dany rok bud¿etowy dochodów jednostki samorz¹du
terytorialnego.

Uchwa³a niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych powinna byæ opubli-
kowana w trybie przewidzianym do opublikowania uchwa³y bu-
d¿etowej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwa³y Sk³adu s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w termi-
nie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego

Ryszard Legin

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) w zwi¹z-
ku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. N r 249, poz. 2104), Sk³ad Orze-
kaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1. Ryszard Legin - przewodnicz¹cy
2. Jan Bryczek
3. Franciszek Firmuga
opiniuje pozytywnie mo¿liwoœæ sfinansowania deficytu

bud¿etowego wynikaj¹cego z uchwa³y Nr XLIV/317/2006 Rady
Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwa-
lenia bud¿etu Gminy na 2006 rok.

Uzasadnienie
W dniu 3 lutego 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Opolu dorêczono uchwa³ê Rady Miejskiej w Gogolinie
Nr XLIV/317/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwale-
nia bud¿etu Gminy na 2006 rok.

W przedmiotowej uchwale zaplanowano:
1) dochody bud¿etowe             26.784.714 z³,
2) wydatki bud¿etowe 33.291.812 z³,
3) deficyt bud¿etu (poz. 1- poz. 2)   6.507.098 z³,
4) przychody bud¿etu   8.133.272 z³,
z tego:
- z nadwy¿ki z lat ubieg³ych   1.757.098 z³,
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów   3.650.000 z³,
- z innych rozliczeñ krajowych   2.500.000 z³,
- ze sp³aty po¿yczek udzielonych na finansowanie zadañ

realizowanych z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej      226.174 z³,

5) rozchody bud¿etu   1.626.174 z³,
z tego:
- po¿yczki udzielone na finansowanie zadañ realizowanych

z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej
      226.174 z³,

- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
  1.400.000 z³.

Uchwalony  przez  Radê  Miejsk¹ deficyt bud¿etowy w  wys.
6.507.098 z³, zgodnie z postanowieniem § 8 i 15 uchwa³y bud¿e-
towej, zostanie sfinansowany przychodami pochodz¹cymi z za-
ci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym oraz innych
rozliczeñ krajowych. Ustalone Ÿród³a pokrycia deficytu s¹ zgod-
ne z dyspozycj¹ art. 168 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy o finansach
publicznych.

Zaplanowana w bud¿ecie Gminy na 2006 rok sp³ata rat
kapita³owych zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów w wys. 1.400.000 z³
wraz z nale¿nymi odsetkami w wysokoœci 190.000 z³ stanowiæ
bêdzie 5,9% planowanych na dany rok bud¿etowy dochodów
gminy, a zatem spe³niony zostanie wymóg prawny wynikaj¹cy
z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ograniczaj¹cy
mo¿liwoœæ wielkoœci sp³aty w danym roku bud¿etowym rat kre-
dytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at kwot wynikaj¹cych
z udzielonych przez Gminê porêczeñ wraz z nale¿nymi w danym
roku odsetkami od tych kredytów i po¿yczek do wys. 15% plano-
wanych na dany rok bud¿etowy dochodów jednostki samorz¹du
terytorialnego.

Z przed³o¿onej przez Burmistrza informacji zawartej w pi-
œmie z dnia 25 stycznia 2006 r. wynika równie¿, ¿e niesp³acone
zobowi¹zania finansowe Gminy z tyt. zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów na dzieñ 31 grudnia 2005 roku wynosz¹ 6.615.000 z³,
co wraz z planowanym do zaci¹gniêcia w 2006 r. kredytem
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Uchwa³a Nr 59/2006
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 17 lutego 2006 r.
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Obwieszczenie
 Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 27 lutego 2006 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Gorzowie Œl¹skim
przeprowadzonych w dniu 26 lutego 2006 r.

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póŸn. zm.), podaje
siê do publicznej wiadomoœci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych
do Rady Miejskiej w Gorzowie Œl¹skim.

 Okrêg wyborczy Nr 7 obejmuj¹cy  mandat.
 Wybory odby³y siê.
 G³osowania nie przeprowadzono.

pomiêdzy Powiatem Krapkowickim, reprezentowanym
przez Zarz¹d Powiatu, w imieniu którego wystêpuj¹:

1. Albert Macha - Starosta Krapkowicki
2. Harald Brol - Wicestarosta Krapkowicki
zwanym dalej Powierzaj¹cym
a Gmin¹ Krapkowice reprezentowan¹ przez:
Piotra Sollocha - Burmistrza Krapkowic
zwan¹ dalej Przejmuj¹cym.

Strony postanawiaj¹, co nastêpuje:

§ 1. Przejmuj¹cy przyjmuje do realizacji zadania w³asne
Powiatu Krapkowickiego, zwi¹zane z prowadzeniem Powiato-
wej Biblioteki Publicznej, w zakresie:

1. Gromadzenia, opracowywania i udostêpniania mate-
ria³ów bibliotecznych s³u¿¹cych obs³udze potrzeb informacyjnych,
edukacyjnych i samokszta³ceniowych, zw³aszcza dotycz¹cych
wiedzy o w³asnym regionie oraz dokumentuj¹cych jego doro-
bek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

 W okrêgu zosta³  zarejestrowany tylko 1 kandydat na radnego:
 KINACH Joachim
  z listy  Nr 1  Komitet Wyborczy Wyborców wsi Paw³owice

w zwi¹zku z tym g³osowania nie przeprowadzono, a za
wybranego na radnego uznaje siê zarejestrowanego kandydata.

Komisarz   Wyborczy
Ryszard Janowski
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Porozumienie Nr Or. 0118 - 1 /2006

z dnia 7 lutego 2006 r.

w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

2. Pe³nienia funkcji oœrodka informacji biblioteczno - bi-
bliograficznej, organizowania obiegu wypo¿yczeñ miêdzybiblio-
tecznych, opracowywania i publikowania bibliografii regionalnych
a tak¿e innych materia³ów informacyjnych o charakterze regionalnym.

3. Udzielania bibliotekom gminnym pomocy instrukcyjno -
metodycznej i szkoleniowej.

4. Sprawowania nadzoru merytorycznego nad biblioteka-
mi gminnymi.

5. Organizowania na terenie Powiatu imprez zwi¹zanych
z popularyzacj¹ czytelnictwa.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1, realizowane bêd¹
przez Miejsk¹ i Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Krapkowicach,
od 1 stycznia 2006 r.

§ 3.1. Powierzaj¹cy przeka¿e Przejmuj¹cemu œrodki na
realizacjê zadañ, o których mowa § 1 niniejszego porozumienia,
w wysokoœci 25.000,- z³.

w wys. 3.650.000 z³ wynios¹ ³¹cznie 10.265.000 z³ i stanowiæ
bêd¹ 38,3% zaplanowanych na 2006 r. dochodów. Powy¿szy
wskaŸnik zad³u¿enia Gminy mieœci siê w granicach ustalonych
art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W zwi¹zku
z powy¿szym wydano opiniê jak w sentencji.

Uchwa³a niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych powinna byæ opubli-
kowana w trybie przewidzianym do opublikowania uchwa³y bu-
d¿etowej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwa³y Sk³adu s³u¿y odwo³a-
nie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego

Ryszard Legin



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 17   Poz.647- 972 -

2. Przekazywanie œrodków finansowych nastêpowaæ bê-
dzie w okresach do 15-go dnia ka¿dego miesi¹ca, w wysokoœci
równej 1/12 kwoty wymienionej w pkt 1, na rachunek bankowy
Przejmuj¹cego: ING Bank Œl¹ski S.A. Oddzia³ Regionalny Opo-
le, nr 63 1050 1504 1000 0005 0342 2925.

3. Rozpoczêcie przekazywania œrodków dla Przejmuj¹ce-
go, nast¹pi po podpisaniu niniejszego porozumienia.

§ 4. Przejmuj¹cy z³o¿y Powierzaj¹cemu sprawozdania
z realizacji powierzonych zadañ:

1. Finansowe - do 15 lipca 2006 r. za I pó³rocze oraz do
15 stycznia 2007 r. za II pó³rocze, zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:

1) sprawozdanie nale¿y z³o¿yæ w Wydziale Finansowym
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,

2) sprawozdanie powinno zawieraæ zbiorcze zestawienie
rachunków, wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego
porozumienia oraz byæ podpisane przez Przejmuj¹cego,

3) rachunki ujête w sprawozdaniu winny spe³niaæ nastê-
puj¹ce wymogi:

- zawieraæ adnotacje o sfinansowaniu danego wydatku
ze œrodków przekazanych zgodnie z niniejszym porozumieniem
oraz, ¿e wydatek zrealizowano zgodnie z ustaw¹ o zamówie-
niach publicznych,

- dotyczyæ okresu, którego dotyczy niniejsze porozumienie
oraz zawieraæ widoczne podpisy i piecz¹tki wystawiaj¹cego,

- musz¹ byæ wystawione na jednostkê realizuj¹c¹ zada-
nie, tj. Miejsk¹ i Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Krapkowicach.

2. Rzeczowe - do 15 stycznia 2007 r.

§ 5. Zarz¹d Powiatu jest uprawniony do kontrolowania
realizacji porozumienia.

§ 6. Wszystkie zmiany dotycz¹ce niniejszego porozumie-
nia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

§ 7. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas okre-
œlony do dnia 31 grudnia 2006 r., a ka¿dej ze stron przys³uguje
prawo jego rozwi¹zania z zachowaniem 3 miesiêcznego okre-
su wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesi¹ca.

§ 8. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w piêciu jedno-
brzmi¹cych egzemplarzach, trzech dla Powierzaj¹cego i dwóch
dla Przejmuj¹cego.

§ 9. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem jego podpi-
sania.

Powierzaj¹cy: Przyjmuj¹cy:

Starosta Burmistrz
Albert Macha Piotr Solloch

Wicestarosta
Harald Brol

Za³¹cznik
do porozumienia Nr Or.0118 - 1 /2006

z dnia 8 lutego 2006 r.

Zbiorcze zestawienie rachunków
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