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Uchwała Nr XV/174/2008
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,
dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590  
z póź. zm.) oraz art. 30 ust. 6, a także art. 54 ust. 7 i art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.), Sejmik Województwa Opol-
skiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Województwo Opolskie.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w okre-
sie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Regulamin

§ 2. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa wysokość stawek i szczegółowe wa-

runki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki oblicza-
nia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczyciel-

skiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Woje-

wództwa Opolskiego,
2) Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Woje-

wództwa Opolskiego,
3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły 

lub placówki, dla której organem prowadzącym jest Wojewódz-
two Opolskie,

4) szkole lub placówce – należy przez to rozumieć jed-
nostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Woje-
wództwo Opolskie,

5) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela 
zatrudnionego w szkole lub placówce, dla której organem pro-
wadzącym jest Województwo Opolskie.

§ 3. Dodatek motywacyjny
1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycie-

lowi, bez względu na stopień awansu zawodowego, jeżeli w bie-
żącym roku szkolnym lub poprzedzającym go roku szkolnym:
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1) wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami dydaktyczny-
mi, wychowawczymi lub opiekuńczymi,

2) wprowadził innowacje pedagogiczne,
3) wykazał się zaangażowaniem w realizacji zajęć i czyn-

ności wynikających ze statutu szkoły (placówki) oraz z powierzo-
nego, przez dyrektora szkoły (placówki), stanowiska,

4) dbał o swój rozwój zawodowy, uczestniczył w różnych 
formach samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

2. Dodatek motywacyjny może być przyznany w wysoko-
ści do 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia 
zasadniczego, przy uwzględnianiu zasady, iż średni dodatek mo-
tywacyjny dla nauczycieli w danej szkole (placówce) wynosi 5% 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli tej szkoły (placówki), 
bez uwzględnienia wynagrodzenia dyrektora szkoły (placówki).

3. W przypadku nauczycieli Regionalnego Centrum 
Kształcenia Języków Obcych w Opolu - Nauczycielskiego Kole-
gium Języków Obcych w Opolu, realizujących zajęcia w formie 
zaocznej, za godziny zajęć zrealizowanych w formie zaocznej, 
dodatek motywacyjny może być przyznany w wysokości do 40% 
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadni-
czego. Dodatek przyznany nauczycielom realizującym zajęcia  
w formie zaocznej, nie wpływa na średni dodatek dla nauczycieli 
określony w ust. 2.

4. Dodatek motywacyjny może być przyznany dyrektorowi 
szkoły (placówki), jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 i wy-
nikające z powierzenia stanowiska dyrektora, tj.

1) stwarza warunki organizacyjne do prowadzenia działal-
ności statutowej, w tym:

a) planuje strategię działania opartą na konkretnej meto-
dzie i planie, celem rozwoju szkoły (placówki),

b) prowadzi samokształcenie na rzecz doskonalenia umie-
jętności pedagogicznych i menedżerskich,

c) umiejętnie współpracuje z podwładnymi, przełożonymi 
oraz z innymi instytucjami,

d) mobilizuje pracowników do twórczej i zespołowej pracy, 
w tym inspiruje do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawo-
dowego, osiągania kolejnych stopni awansu zawodowego,

e) umożliwia podwładnym pełne wykorzystanie ich moż-
liwości, zachęca do pracy innowacyjnej, naukowo - badawczej 
oraz tworzenia i wdrażania programów autorskich,

2) prowadzi działalność menedżera zakładu pracy, w tym:
a) posiada koncepcję swojej pracy, działa w celu jej rea-

lizacji,
b) właściwie wykorzystuje środki budżetowe na doposaże-

nie szkoły (placówki) w pomoce dydaktyczne, a także przezna-
cza środki na remonty i konserwacje,

c) umiejętnie prezentuje na zewnątrz dokonania swojej 
szkoły (placówki),

d) wydatkuje środki własne po wnikliwym ustaleniu prio-
rytetów w porozumieniu z upoważnionym organem szkoły (pla-
cówki),

e) planuje i organizuje pracę szkoły (placówki), aby za-
pewnić bezpieczeństwo i higienę pracy uczniom, słuchaczom  
i pracownikom.

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może przekra-
czać 50% stawki pobieranego przez niego wynagrodzenia za-
sadniczego.

6. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie 
krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

7. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi dyrek-
tor, a dyrektorowi Zarząd.

§ 4. Dodatek funkcyjny
1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są na-

uczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły (placów-

ki), albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie 
szkoły (placówki);

2) sprawowanie funkcji:
a) wychowawcy klasy, opiekuna roku lub grupy,
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta,
c) opiekuna stażu.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla na-

uczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły 
(placówki), bierze się pod uwagę:

1) wielkość szkoły (placówki), warunki organizacyjne:
a) liczbę uczniów (słuchaczy),
b) liczbę oddziałów,
c) liczbę kierunków kształcenia,
d) strukturę (filie, komórki organizacyjne),
e) liczbę podległych pracowników,
2) złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej 

oraz zakres zadań statutowych,
3) kadrę kierowniczą:
a) liczbę zastępców (wicedyrektorów),
b) liczbę stanowisk kierowniczych,
4) wyniki pracy szkoły (placówki):
a) różnorodność i złożoność oferty edukacyjnej,
b) osiągnięcia w ramach olimpiad, konkursów, itp.,
c) promocję szkoły (placówki),
5) wielkość i systematyczność pozyskiwanych środków fi-

nansowych z innych źródeł niż budżet Województwa Opolskiego. 
3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrek-

tora szkoły (placówki), przysługuje dodatek funkcyjny w wysoko-
ści od 350 zł do 1500 zł.

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla na-
uczyciela, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły 
(placówki), bierze się pod uwagę:

1) wielkość szkoły (placówki) - liczba oddziałów pozosta-
jących w nadzorze,

2) warunki organizacyjne:
a) strukturę (filie, komórki organizacyjne),
b) liczbę podległych pracowników,
c) promocję szkoły (placówki).
5. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wi-

cedyrektora szkoły (placówki), przysługuje dodatek funkcyjny  
w wysokości od 250 zł do 620 zł.

6. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któ-
remu powierzono inne niż dyrektor lub wicedyrektor stanowisko 
kierownicze przewidziane w statucie szkoły (placówki), bierze 
się pod uwagę złożoność zadań wynikających z zajmowanego 
stanowiska. Wysokość tego dodatku wynosi od 120 zł do 400 zł.

7. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funk-
cji doradcy metodycznego, przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości od:

1) 150 zł do 300 zł dla nauczyciela mianowanego,
2) 200 zł do 400 zł dla nauczyciela dyplomowanego.
8. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funk-

cji nauczyciela - konsultanta, przysługuje dodatek funkcyjny  
w wysokości od:

1) 150 zł do 400 zł dla nauczyciela mianowanego,
2) 200 zł do 600 zł dla nauczyciela dyplomowanego.
9. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 8, przyzna-

je się uwzględniając zasadę, że średni poziom tego dodatku 
funkcyjnego (bez uwzględnienia dodatku funkcyjnego dyrektora 
szkoły (placówki) z tytułu sprawowania funkcji nauczyciela - kon-
sultanta) wynosi dla:

1) nauczyciela mianowanego –         290 zł,
2) nauczyciela dyplomowanego –    470 zł.
10. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie 

funkcji opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości 50 zł za jednego nauczyciela odbywającego staż.

11. Nauczycielowi szkoły (placówki), któremu powierzono 
sprawowanie funkcji:
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1) wychowawcy klasy - przysługuje dodatek funkcyjny  
w wysokości 45 zł miesięcznie, 

2) opiekuna roku lub grupy w szkole dla dorosłych lub  
w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu 
- Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu - przysłu-
guje dodatek funkcyjny w wysokości 30 zł miesięcznie.

12. W przypadku nieobecności trwającej w miesiącu,  
w sposób ciągły, dłużej niż 5 dni dodatek funkcyjny, przysługujący 
z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu, wychowawcy klasy, 
opiekuna roku lub grupy wypłacany jest z dołu w kwocie wynika-
jącej z przemnożenia 1/30 stawki określonej w ust. 10 i w ust. 11 
przez liczbę dni sprawowania tej funkcji.

13. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, 
a jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastą-
piło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

14. Dodatek funkcyjny w podstawowej stawce ustalonej dla 
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły lub nauczy-
cielowi zastępującemu dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa. 

15. Dodatek funkcyjny przyznaje nauczycielowi dyrektor, 
a dyrektorowi Zarząd.

§ 5. Dodatek za warunki pracy
1. Za pracę w trudnych warunkach nauczycielom prak-

tycznej nauki zawodu szkół medycznych przysługuje dodatek  
w wysokości 1,50 zł za godzinę zajęć.

2. Za pracę w trudnych warunkach nauczycielom Regio-
nalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu - Na-
uczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu przysługuje 
dodatek w wysokości 9,50 zł za godzinę zajęć. 

3. Za pracę w trudnych warunkach nauczycielom Regional-
nego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu - Publicznego 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu 
przysługuje dodatek w wysokości 8,25 zł za godzinę zajęć. 

4. Za pracę w warunkach uciążliwych nauczycielom Zespołu 
Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu 
przysługuje dodatek w wysokości 4,60 zł za godzinę zajęć.

5. Dodatek wypłaca się z dołu, za każdą przepracowaną 
godzinę w warunkach trudnych lub uciążliwych.

6. Dodatek za warunki pracy nauczycielowi przyznaje dy-
rektor, a dyrektorowi Zarząd.

 
§ 6. Dodatek za wysługę lat
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowe-

go następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo 
do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie na-
stąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub 
wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi 
inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności 
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź 
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 
innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wyna-
grodzenia.

4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat 
oraz wysokość tego dodatku określa:

1) dyrektorowi – Marszałek,
2) nauczycielowi – dyrektor.

§ 7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz 
za godziny doraźnych zastępstw

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową  
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie  
z dodatkiem za trudne lub uciążliwe warunki pracy, jeżeli praca 
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa 
odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez mie-
sięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalone-
go dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych 
lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. W odniesieniu do zajęć dydaktycznych za godzinę uzna-
je się godzinę lekcyjną (45 min.), natomiast w odniesieniu do 
zajęć opiekuńczych lub wychowawczych (w tym także realizowa-
nych w dni wolne od pracy) za godzinę uznaje się 55 min.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru za-
jęć nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych go-
dzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od 
pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub 
kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wy-
miar zajęć określony w artykule 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczy-
ciela lub obowiązkowy wymiar zajęć określony w uchwale Sejmi-
ku Województwa Opolskiego, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru 
(lub o 1/4 dla nauczycieli realizujących 4 – dniowy tydzień pracy) 
za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień 
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, 
za które przysługuje wynagrodzenie, nie może być jednakże 
większa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych  
w planie organizacyjnym.

5. W przypadku nauczycieli realizujących jednocześnie za-
jęcia, dla których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych jest różny, za podstawę obowiązkowego tygo-
dniowego wymiaru godzin i godzin ponadwymiarowych przyj-
muje się pensum tego rodzaju zajęć, które stanowią większość  
w przydziale czynności.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za 
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 8. Dodatek mieszkaniowy
1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionemu w wymia-
rze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, przysłu-
guje dodatek mieszkaniowy w wysokości uzależnionej od liczby 
członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:

1) 6% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za 
pracę pracowników, ustalonego na podstawie odrębnych prze-
pisów - dla 1 osoby,

2) 8% minimalnego wynagrodzenia - dla 2 osób,
3) 10% minimalnego wynagrodzenia - dla 3 osób,
4) 12% minimalnego wynagrodzenia - dla 4 i więcej osób.
2. Kwoty przypadającego dodatku mieszkaniowego za-

okrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł 
pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do peł-
nego złotego.

3. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela 
oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci,  
a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu tak-
że nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tyl-
ko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 1 
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pkt 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie 
im wypłacał dodatek mieszkaniowy.

5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel złożył pisemny wniosek o jego 
wypłatę.

6. Zwiększony dodatek mieszkaniowy przysługuje począw-
szy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego 
po miesiącu w którym nauczyciel przedstawił dokumenty, potwier-
dzające prawo do zwiększonego dodatku mieszkaniowego.

7. Dokumentami potwierdzającymi prawo nauczyciela do 
zwiększonego dodatku mieszkaniowego są w szczególności: od-
pis skrócony aktu urodzenia dziecka, orzeczenie sądowe o przy-
sposobieniu dziecka, zaświadczenie biura ewidencji ludności  
o zamieszkiwaniu, wpis w dowodzie osobistym.

8. Wniosek i odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 7, 
nauczyciel przedstawia swojemu pracodawcy.

9. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany z dołu każdego 
miesiąca.

10. Prawo do zwiększonego dodatku mieszkaniowego 
wygasa z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko, 
od którego posiadania uzależnione jest prawo nauczyciela do 
zwiększonego dodatku mieszkaniowego, kończy naukę, nie póź-
niej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

11. Wypłacanie przysługującego dodatku mieszkaniowe-
go ulega zawieszeniu na okres urlopu bezpłatnego nauczyciela, 
dłuższego niż miesiąc kalendarzowy.

12. Wypłacanie przysługującego zwiększonego dodatku 
mieszkaniowego ulega zawieszeniu na okres:

1) umieszczenia dziecka, od posiadania którego uzależ-
nione jest prawo nauczyciela do zwiększonego dodatku miesz-

kaniowego, w domu dziecka lub innej placówce oświatowo – wy-
chowawczej,

2) zaprzestania osobistego sprawowania opieki nad dzie-
ckiem, od posiadania którego uzależnione jest prawo nauczycie-
la do zwiększonego dodatku mieszkaniowego.

13. Wznowienie wypłacania dodatku mieszkaniowego, po 
ustaniu przyczyny zawieszenia, następuje po złożeniu przez nauczy-
ciela pisemnego wniosku na zasadach określonych w ust. 5,6,7 i 8.

14. Nauczyciel, któremu dodatek mieszkaniowy jest wy-
płacany, obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę 
o okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku miesz-
kaniowego lub zawieszenie jego wypłacania.

15. Dodatek mieszkaniowy przysługujący za niepełne 
miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku 
mieszkaniowego za każdy dzień. 

§ 9. Regulamin został uzgodniony z Sekcją Regionalną 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 
oraz z Zarządem Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Woje-
wództwa Opolskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Wiceprzewodniczacy Sejmiku
Ryszard Donitza
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Uchwała Nr XIII/118/08
Rady Powiatu w Nysie

z dnia 31 stycznia 2008 r. 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski na 2008 rok

oraz przyjęcia warunków i sposobu ich przyznawania

Na podst. art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674;  
Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,  
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, 
poz. 1238 i Nr 191, poz. 1369) w związku z art.12 ust.11 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Nyskiego wyodrębnia się środ-
ki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 
0,1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wyna-
grodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotne-
go świadczenia pieniężnego.

§ 3. Ustala się następujące warunki przyznawania pomocy 
zdrowotnej:

1. Z Funduszu Zdrowotnego mają prawo korzystać na-
uczyciele, którzy:

- leczą się z powodu przewlekłej i ciężkiej choroby,
- wymagają rehabilitacji,
- korzystają z leczenia szpitalnego,
- potrzebują dodatkowej opieki medycznej.
2. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie 

wniosku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.
3. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej mogą składać:
- zainteresowany nauczyciel,
- przedstawiciele związków zawodowych,
- rada pedagogiczna,
- opiekun nauczyciela, jeżeli nie jest on zdolny do podejmo-

wania czynności w tym zakresie.
4. Do wniosku należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,
- dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
- kserokopie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 

(PIT) w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy zdrowotnej lub ostatni odcinek eme-
rytury lub renty w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty, 
oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka 
rodziny,

- kserokopię innych dokumentów poświadczających wska-
zaną przez wnioskodawcę sytuację.

5. Wysokość przyznawanej pomocy zdrowotnej uzależnia 
się od:
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3) wysokości dochodu na członka rodziny.

§ 4. Ustala się sposób przyznawania pomocy zdrowotnej:
1. Funduszem zdrowotnym z przeznaczeniem na pomoc 

dla nauczycieli zarządzają dyrektorzy szkół/placówek oświato-
wych i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wy-
korzystanie.

2. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania fundu-
szem zdrowotnym dyrektorzy szkół/placówek oświatowych po-
wołują Komisje Zdrowotne.

3. W skład Komisji wchodzą: 
1) dyrektor lub wicedyrektor jednostki oświatowej – prze-

wodniczący,
2) trzech nauczycieli, w tym przedstawiciele nauczyciel-

skich organizacji związkowych,
3) przedstawiciel emerytów i rencistów, którzy byli zatrud-

nieni na stanowiskach pedagogicznych, o ile wyrażą oni wolę, 
aby ich reprezentant brał udział w pracach Komisji.

4. Komisja Zdrowotna rozpatruje podania o przyznanie 
pomocy zdrowotnej w ramach przeznaczonych środków finan-
sowych na pomoc zdrowotną w danym roku kalendarzowym, 
zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

5. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy: 

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/118/08

Rady Powiatu w Nysie
z dnia 31 stycznia 2008 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

……………………………………………………………………….............................................................................................….
Wnioskodawca (imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………..............................................................................................
Adres zamieszkania i nr tel.
…………………………………………………………………………..............................................................................................
Szkoła, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………..............................................................................................
…………………………………………………………………………..............................................................................................
…………………………………………………………………………..............................................................................................
…………………………………………………………………………..............................................................................................
(w załączeniu: aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela, dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, 
oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny)

..........………………………
data i podpis wnioskodawcy

Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej:
…………………………………………………………………………..............................................................................................
……………………………………………………………………………….......................................................................................
……………………………………………………………………………….......................................................................................
…………………………………………………………………………..............................................................................................

Podpisy członków Komisji Zdrowotnej:
……………………………………………………...
……………………………………….....................
……………………………………….....................
...........................................................................

Decyzja dyrektora szkoły:
...............................................................................................................…………………................................................………
…………………………………………………………………………..............................................................................................

......…………………….
 data i podpis

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych,
2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez na-

uczyciela kosztów leczenia,

1) analiza formalna wniosku wraz z dokumentacją potwier-
dzającą leczenie, uwzględniająca wysokość dodatkowych kosz-
tów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadze-
niem leczenia oraz całokształt okoliczności wpływających na 
sytuacje materialną (przewlekła choroba, konieczność dalszego 
leczenia w domu, stosowania specjalnej diety, zapewnienia do-
datkowej opieki dla chorego itp.),

2) wnioskowanie o udzielenie, bądź odmowę przyznania 
pomocy zdrowotnej,

3) sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń.
6. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na kwartał. 
7. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej podejmuje 

dyrektor szkoły/placówki oświatowej po rozpatrzeniu wniosku 
Komisji, o którym mowa w § 4 ust. 5 pkt 2.

8. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku. W uzasad-
nionych szczególnych przypadkach pomoc zdrowotna może być 
przyznana powtórnie w danym roku.

9. Pomoc zdrowotna nie ma charakteru roszczeniowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący 
Rady Powiatu w Nysie 

Mirosław Aranowicz 
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Uchwała  Nr XV/79/08
Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych  w powiatowych jednostkach oświatowych w roku 2008

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 6, art. 49 ust. 1 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w 
dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póź. zm.), Rada 
Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający zasady wynagra-
dzania oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
nauczycielom zatrudnionym w powiatowych jednostkach oświa-
towych w Powiecie Oleskim w roku 2008.

§ 2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o szkole bez 
bliższego określenia – należy przez to rozumieć szkoły i placówki 
prowadzone przez Powiat Oleski.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Karcie Nauczyciela 
– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).

3. Regulamin stosuje się również dla nauczycieli, wycho-
wawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych 
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) w publicznych placówkach 
opiekuńczo - wychowawczych działających na podstawie ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 
593 z późn. zm.).

§ 3. Dodatki do wynagrodzenia przyznaje, o ile przepisy 
szczegółowe nie stanowią inaczej:

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły;
2) dyrektorowi – Starosta Oleski w porozumieniu z naczel-

nikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

I Rozdział
Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat dla 

nauczycieli

§ 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1. Począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzo-

wego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył 
prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie 
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

2. Za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub 
wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Stawkę dodatku za wysługę lat ustala się w oparciu  
o dokumenty znajdujące się w aktach osobowych danego pra-
cownika.

II Rozdział
Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla 

nauczycieli

§ 5. Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom 
dodatku motywacyjnego należą:

1. Osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powie-

rzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub 
zajęciem.

3. Ocena pracy nauczyciela.
4. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikają-

cych z zadań statutowych szkoły.
5. Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do 

zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 6.1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczy-
cielowi bez względu na stopień awansu zawodowego, jeżeli na-
uczyciel w bieżącym lub poprzednim roku szkolnym, wyróżnił się 
szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi 
lub opiekuńczymi, osiągnął wysoką jakość świadczonej pracy 
oraz wykazał się zaangażowaniem w realizację zajęć i czynności 
związanych z przygotowaniem się do zajęć szkolnych, samo-
kształceniem i doskonaleniem zawodowym:

1) przygotował uczniów do udziału w konkursach przed-
miotowych, zawodach, przeglądach lub innych formach repre-
zentowania szkoły,

2) stosował własne programy autorskie,
3) stosował metody aktywizujące młodzież do podnosze-

nia wyników – co wynika z diagnozy postępów w nauce,
4) organizował imprezy szkolne lub o szerszym zasięgu: 

akademie, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy artystyczne 
dzieci i młodzieży itp.,

5) realizował projekty dydaktyczno - wychowawcze,
6) podnosi swoje kwalifikacje (wewnątrzszkolne dosko-

nalenie nauczycieli, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, 
krótkie formy doskonalenia na odległość, udokumentowane sa-
mokształcenie),

7) uczestniczy w szkoleniach, prowadzi lekcje otwarte, 
opracowuje projekty dydaktyczne i inne,

8) organizował zajęcia rekreacyjne w dni wolne od nauki 
szkolnej,

9) jest lub był opiekunem organizacji szkolnych, które  
w widoczny sposób wpływają na jakość pracy szkoły.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywa-
cyjnego w przypadkach określonych w ust. 1, jest wypełnianie 
przez niego podstawowych obowiązków nauczyciela wynikają-
cych z opieki, wychowania i dydaktyki, bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz prowadzenia dokumentacji.

§ 7. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 
decydują w szczególności następujące kryteria:

1. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi 
szkoły (placówki).
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2. Sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
1) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji 

zadań i zarządzeń,
2) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu proble-

mów,
3) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do 

doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4) polityka kadrowa, w tym prowadzenie akt osobowych 

pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych,
5) organizowanie konferencji szkoleniowych,
6) współpraca z organizacjami doskonalenia nauczycieli,
7) podejmowanie innych działań mających na celu promo-

wanie szkoły.
3. Wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej 

szkoły:
1) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, arty-

styczne w skali regionu, województwa, kraju,
2) wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
3) poszerzona oferta szkoły poprzez wprowadzanie pro-

gramów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
oraz innych rozwiązań metodycznych,

4) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwią-
zywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmo-
wanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających 
zagrożeniom społecznym,

5) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samo-
rządności i przedsiębiorczości uczniów,

6) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w impre-
zach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpra-
cy z instytucjami społeczno - kulturalnymi,

7) konstruktywna współpraca z organami szkoły i związ-
kami zawodowymi,

8) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie 
realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja 
zaleceń i wniosków organu prowadzącego.

§ 8.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie 
krótszy niż 3 miesięce, a nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy – zróż-
nicowany kwotowo.

3. Każda placówka dysponuje odpisem przeznaczonym 
na dodatek motywacyjny w wysokości 50 zł miesięcznie na etat 
kalkulacyjny.

4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się  
w wysokości 80 – 200 zł.

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje się  
w wysokości 150 – 300 zł.

6. Dodatek motywacyjny wypłacany jest miesięcznie z góry.

§ 9.1. Nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej szko-
le dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej  
w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

2. Nauczycielowi przeniesionemu do pracy w innej szkole, 
zgodnie z art. 18 ustawy Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny 
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, 
po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

3. Nauczyciel stażysta rozpoczynający pracę w szkole może 
otrzymać dodatek motywacyjny po przepracowaniu 6 miesięcy.

4. Dodatek motywacyjny dyrektorowi przyznawany jest 
w oparciu o bieżący nadzór organu prowadzącego, posiadane 
informacje od organu nadzoru pedagogicznego (raporty z mie-
rzenia jakości pracy, pisma i korespondencję w tym otrzymywaną 
do wiadomości), informacje otrzymywane z okręgowej komisji 
egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

5. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego wydaje 
się na piśmie, a odpis przechowuje w aktach osobowych nauczy-
ciela.

§ 10. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom 
przebywającym na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, na 
zwolnieniu lekarskim lub nieobecnym w pracy z innych uspra-
wiedliwionych przyczyn.

III Rozdział
Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego dla na-

uczycieli

§ 11. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dy-
rektora szkoły przysługuje dodatek w wysokości:

1. Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów       600 - 800 zł.
2. Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów  

                                                                                 800 - 1000 zł.
3. Dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów  

             900 - 1200 zł.
4. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawcze-

go, domu dziecka, wychowawca kierujący rodzinnym domem 
dziecka                700 - 900 zł.

5. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 
                500 - 700 zł.

§ 12. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1. Wicedyrektorowi                 450 - 700 zł.
2. Kierownikowi szkolenia praktycznego          250 - 500 zł.
3. Kierownikowi internatu, w tym kierownikowi internatu 

specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego      450 - 600 zł.
4. Zastępcy kierownika szkolenia praktycznego 
                200 - 350 zł.

§ 13.1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna 
stażu przysługuje dodatek w wysokości 40 zł.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje  
w okresie przerwy w odbywaniu stażu przez nauczyciela, nad 
którym pełniono opiekę. Prawo do dodatku przysługuje na nowo 
z dniem rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela podle-
gającego opiece.

§ 14. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu powie-
rzenia wychowawstwa klasy, bez względu na stopień awansu 
zawodowego w wysokości 50 - 60 zł.

§ 15. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora i innych osób, 
którym powierzono funkcje kierownicze w szkole przyznaje dy-
rektor szkoły.

§ 16. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powie-
rzenie stanowiska, jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia.

§ 17. Prawo do dodatku gaśnie z upływem okresu, na któ-
ry został przyznany, a w przypadku odwołania z funkcji dyrek-
tora (innej funkcji kierowniczej, wychowawcy, opiekuna stażu)  
w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie.

§ 18. Dodatek nie przysługuje w okresie przebywania na 
zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 3 miesiące oraz okre-
sach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

§ 19. Dodatek przysługuje innej osobie, której powierzono 
funkcję w zastępstwie od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu zastępstwa.

§ 20. Dodatki funkcyjne wypłacane są miesięcznie z góry, 
bez względu na stopień awansu zawodowego.
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IV Rozdział
Regulamin przyznawania dodatku za warunki pracy 

dla nauczycieli

§ 21.1. Nauczycielowi za prowadzenie zajęć w trudnych 
warunkach przysługuje dodatek w wysokości:

1) praktycznej nauki zawodu w szkołach rolniczych za za-
jęcia praktyczne z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i me-
chanizacji rolnictwa - 1,00 zł,

2) praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkołach specjal-
nych - 3,50 zł,

3) zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposa-
biających do pracy zawodowej - 1,00 zł,

4) zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i mło-
dzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim - 3,50 zł,

5) zajęć dydaktyczno - wychowawczych w specjalnych przed-
szkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych oraz prowa-
dzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do 
kształcenia specjalnego - 3,50 zł,

6) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach 
podstawowych (specjalnych) - 4,50 zł,

7) zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym 
językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez na-
uczycieli języka obcego, zajęć dydaktycznych w szkołach, w których 
zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego 
języka obcego w klasach dwujęzycznych - 9,00 zł,

8) zajęć wychowawczych w specjalnych ośrodkach szkol-
no - wychowawczych (w tym w internatach) - 5,50 zł,

9) zajęć wychowawczych z wychowankami lub na ich 
rzecz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 5,50 zł,

10) zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z re-
alizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych 
i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, 
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami 
zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uza-
leżnieniem oraz ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psy-
chologiczno-pedagogicznych do 120 zł miesięcznie.

2. Dodatek za pracę w warunkach trudnych określonych  
w punktach 1 - 9 przysługuje do każdej efektywnie przepraco-
wanej godziny.

§ 22. Nauczycielowi zatrudnionemu w uciążliwych warun-
kach przysługuje dodatek w wysokości od 4 do 7 zł za godzinę 
pracy w tych warunkach.

§ 23. Dodatek jest wypłacany miesięcznie z dołu, w termi-
nie wypłaty wynagrodzenia.

V Rozdział
Regulamin wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-

we  i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

§ 24. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, usta-
lonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych nauczyciela.

§ 25. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w któ-
rych nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzia-
nych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania 
zajęć lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe 
przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizo-
wać z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności 
w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą 

nie dłużej niż tydzień 
- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte, z tym że dyrek-

tor szkoły może zlecić nauczycielowi w zamian tych godzin inne 
zajęcia, zajęcia z inną klasą.

§ 26. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od 
pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub 
kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wy-
miar określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pomniej-
szony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono 
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba 
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie 
w takim tygodniu, nie może być jednakże większa, niż liczba go-
dzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 27. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych za-
stępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, 
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin doraźnych 
zastępstw nauczyciela.

§ 28. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty 
wynagrodzenia.

VI Rozdział
Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli

§ 29.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków 
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocz-
nym planie finansowym szkoły, z tym że:

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dy-
rektora,

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody or-
ganu prowadzącego,

3) w przypadku złożenia przez dyrektora szkoły wniosków 
o nagrody Starosty Oleskiego dla większej liczby nauczycieli, dy-
rektor zabezpieczy środki finansowe z części przypadające na 
nagrody dyrektora.

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po prze-
pracowaniu w szkole co najmniej 2 lat. 

§ 30. Nagrody ze specjalnego funduszu mają charakter 
uznaniowy. Mogą być przyznane nauczycielom posiadającym 
aktualną wyróżniającą ocenę pracy. Przyznanie nauczycielowi 
nagrody uzależnione jest w szczególności od spełnienia co naj-
mniej czterech kryteriów z dwóch lub więcej zakresów określo-
nych niżej:

1. Legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy:
1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone wewnętrz-

nymi badaniami wyników w szkole lub wynikami egzaminów, prze-
prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) osiąga wyróżniające efekty w przygotowaniu uczniów 
do udziału w olimpiadach, konkursach, zawodach, przeglądach i 
festiwalach,

c) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdraża-
nia nowatorskich metod nauczania i wychowania,
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d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z ucz-
niami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkol-
ne lub środowiskowe,

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne,
g) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wy-

poczynek dla dzieci i młodzieży,
h) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, 

szkole lub placówce (organizowanie wycieczek, udział uczniów  
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotka-
niach),

i) organizuje i prowadzi wymianę międzynarodową ucz-
niów,

j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a)  zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom 

będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzą-
cymi z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie  
i zwalczanie przejawów patologii wśród dzieci i młodzieży,

c)  organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednost-
kami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowa-
rzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego 
dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki;
3) w zakresie doskonalenia zawodowego i realizacji in-

nych zadań statutowych:
a) czynnie uczestniczy w wewnątrzszkolnym doskonaleniu 

nauczycieli  –  prowadzi zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców, 
przygotowuje i przeprowadza formy doskonalenia zawodowego 
dla rady pedagogicznej lub zespołu przedmiotowego,

b)  podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział  
w zorganizowanych formach doskonalenia, wykorzystuje zdoby-
tą wiedzę w pracy zawodowej,

c) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej na-
uczycielom  podejmującym pracę, 

d) dzieli się swoim doświadczeniem poprzez publikacje  
i opracowania metodyczne, naukowe itp.,

e) podejmuje działalność promującą swoją szkołę lub pla-
cówkę;

4) w zakresie organizacji pracy i zarządzania szkołą lub 
placówką:

a) wskazuje szczególną dbałość o mienie szkoły lub pla-
cówki, wzbogaca bazę dydaktyczną,

b) podejmuje racjonalne rozwiązania organizacyjne,
c) prowadzi efektywne działania w zakresie pozyskiwania 

środków pozabudżetowych,
d) organizuje imprezy o zasięgu powiatowym i wojewódzkim,
e) dobrze współpracuje z organami szkoły lub placówki,
f) realizuje politykę kadrową samorządu lokalnego; 
5) w zakresie pracy poradni psychologiczno - pedagogicznej:
a) diagnozuje potrzeby środowiska, inicjuje i współorgani-

zuje grupowe formy pomocy dziecku i jego rodzinie, (np. oddziały 
integracyjne, grupy wsparcia, klasy specjalne),

b) stosuje w procesie diagnostycznym nowoczesne meto-
dy i opracowuje opinie odpowiadające na postawiony przez kie-
rujących problemem, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń 
do pracy z dzieckiem,

c) udziela nauczycielom pomocy w konstruowaniu progra-
mów terapeutycznych dla dzieci,

d) wzbogaca ofertę poradni w zakresie nowych progra-
mów dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

e) organizuje pomoc w środowisku dziecka,
f) monitoruje i ewaluuje własne działania terapeutyczno 

- profilaktyczne,
g) systematycznie uczestniczy w formach doskonalenia 

zawodowego, wykorzystuje zdobyte kompetencje i kwalifikacje 
w pracy diagnostycznej, terapeutycznej i doradczej z dziećmi, 
młodzieżą, ich rodzicami i nauczycielami,

h) aktywnie pomaga w adaptacji zawodowej młodych pra-
cowników,

i) popularyzuje w różnych formach wiedzy psychologicz-
no - pedagogiczną w zakresie pomocy dzieciom, młodzieży, ro-
dzicom i nauczycielom (m. in. na stronie internetowej poradni).

2. Nagroda dyrektora szkoły lub placówki stanowi kwotę 
nie niższą niż 500,00 zł. 

Nagroda Starosty Oleskiego stanowi kwotę nie niższą niż 
1.000,00 zł.

§ 31. Nagrody nauczycielom przyznają:
1. Ze środków, o których mowa w § 29 pkt 1 – dyrektor.
2. Ze środków, o których mowa w § 29 pkt 2 – Starosta 

- z własnej inicjatywy w przypadku nauczyciela pełniącego funk-
cję dyrektora szkoły lub placówki, a w przypadku nauczyciela na 
wniosek dyrektora szkoły, placówki lub z własnej inicjatywy.

3. Wniosek o przyznanie nagrody dla nauczyciela powi-
nien zawierać: imię i nazwisko, znaczenie podmiotu wnioskują-
cego, dane o kandydacie w tym (poziom wykształcenia, stopień 
awansu zawodowego, staż pracy pedagogicznej) dotychczas 
przyznane nagrody i uzasadnienie. W uzasadnieniu wniosku  
o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane 
przez osobę nominowaną do nagrody w okresie ostatnich 3 lat.

4. Wnioski o przyznanie nagrody Starosty dla nauczycieli 
należy składać w terminie do dnia 30 września w Starostwie Po-
wiatowym w Oleśnie.

5. Z wnioskiem o nadanie nagrody dla dyrektora szkoły 
lub placówki występuje naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury  
i Sportu.

§ 32. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być 
przyznane w innym czasie.

 
VII Rozdział
Przepisy końcowe

§ 33. Dodatki przyznawane są w ramach posiadanych 
środków w planie finansowym szkoły.

§ 34. Traci moc uchwała Nr IV/33/07 Rady Powiatu w Oleś-
nie z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jed-
nostkach oświatowych w roku 2007.

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opol-
skiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 
1 stycznia 2008 r. 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Barbara Kaczmarczyk
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Uchwała Nr XIV – 97/08
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej

Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
 o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 oraz  
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 
Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 
1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 
1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818 i Nr 181, poz.1292) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie 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  
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 
z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz  
z 2007 r. Nr 173, poz.1218), Rada Miejska w Baborowie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Do korzystania z posiłków w stołówce Zespołu Szkół  
w Baborowie uprawnieni są uczniowie uczęszczający do tej 
szkoły oraz zatrudnieni w niej nauczyciele i pracownicy.

§ 2.1. Ustala się odpłatność za korzystanie ze stołówki 
przez uczniów w wysokości 2,20 zł za posiłek.

2. Kwota, ustalona w ust. 1, obejmuje koszt surowców uży-
tych do przygotowania posiłku.

§ 3.1. Ustala się odpłatność za korzystanie ze stołówki 
przez nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły w wysokości 
6,15 zł za posiłek.

2. Kwota, ustalona w ust. 1, obejmuje pełny koszt surowców 
użytych do przygotowania posiłku oraz wszelkie koszty związane 
z jego przygotowaniem i podaniem, w szczególności wynagro-
dzenia pracowników wraz z naliczanymi od tych wynagrodzeń 
składkami oraz kosztami utrzymania stołówki.

§ 4.1. Ustaloną na podstawie § 1 i § 2 zapłatę należno-
ści za posiłki korzystający ponosi poprzez zakup abonamentu 
miesięcznego w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprze-
dzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków  
w stołówce szkolnej.

2. Przy zakupie abonamentu miesięcznego można z niego 
wyłączyć określone dni.

§ 5.1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub jego ro-
dzica (opiekuna), rezygnacji z posiłku, zwrotowi podlegają opłaty 
za te dni, w których uczeń nie będzie korzystał z posiłków, licząc 
od następnego dnia po dniu zgłoszenia tego faktu kierownikowi 
stołówki.

2. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi do 
godziny 7:30, zwrot przysługuje również za ten dzień.

 
§ 6. W celu zapewnienia uczniom właściwego korzystania 

ze stołówki dyrektor Zespołu Szkół ustala regulamin porządkowy 
stołówki, w którym określa w szczególności:

1) godziny wydawania posiłków;
2) zasady zachowania się osób przebywających w stołówce;
3) sposób zakupu abonamentu miesięcznego;
4) sposób zgłaszania rezygnacji z zakupionego posiłku 

oraz formę i termin zwrotu pieniędzy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Baborów.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Waldemar Kacprzak
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Uchwała Nr XX/130/08
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do wydzierża-
wiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie 
komunalne, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do  
3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest 
ta sama nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Byczynie

Zdzisław Roman Biliński
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Uchwała XVII/118/2008
Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalające-
go wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
 oraz za godziny doraźnych zastępstw

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218), 
art. 30 ust.6 i 6a art. 54 ust. 3 i 7, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674, Nr 170, poz. 
1218, Nr 220,poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.542, 
Nr 102, poz.689, Nr 247, poz.1821), po uzgodnieniu ze związ-
kami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska  
w Głogówku uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1. Regulamin określa ustalenie wysokości i zasad przy-
znawania:

1) dodatku motywacyjnego;
2) dodatku funkcyjnego;
3) dodatku za warunki pracy;
4) dodatku mieszkaniowego;
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw.

Rozdział II
Dodatek motywacyjny

§ 2. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczy-
cielowi, który w okresie poprzedzającym przyznanie dodatku, 
wyróżnił się następującymi osiągnięciami dydaktycznymi, wy-
chowawczymi lub opiekuńczymi:

1) prowadził nieodpłatne dodatkowe zajęcia z uczniami,
2) przygotował uczniów do udziału w olimpiadach, konkur-

sach przedmiotowych i zawodach sportowych w których osiągnął 
wyróżniające wyniki,

3) opracował i realizował własne programy autorskie,
4) zorganizował pokaz wiedzy i umiejętności uczniów  

w ramach hospitacji diagnozującej, prowadził lekcje otwarte dla 
nauczycieli oraz zajęcia związane z pedagogizacją rodziców,

5) podejmował działalność innowacyjną i nowatorską,
6) organizował imprezy promujące szkołę w środowisku  

i regionie,
7) ujawnił dużą aktywność w radzie pedagogicznej,  

a szczególnie w prowadzeniu wewnątrzszkolnego doskonalenia 
nauczycieli,

8) włożył duży wysiłek w rozwój swojego warsztatu pracy 
– w tym pracowni przedmiotowej, biblioteki, świetlicy,

9) pełnił obowiązki przewodniczącego zespołu przedmio-
towego, opiekuna samorządu uczniowskiego lub innej organiza-
cji młodzieżowej,

10) uzyskiwał bardzo dobre wyniki nauczania
11) wykonywał inne czynności w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niewymie-
nionych w pkt 1 – 10.

§ 3. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczy-
cielowi także wtedy, gdy uzyskał on wysoką jakość świadczo-
nej pracy, wyróżniał się swoją postawą oraz zaangażowaniem 
w wykonywaniu czynności i zajęć innych niż określone w § 2,  
w tym związanych z dokształcaniem, doskonaleniem zawodo-
wym, samokształceniem i współpracą ze środowiskiem społecz-
nym szkoły, a w szczególności, gdy:

1) systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe,
2) ukończył studia podyplomowe,
3) uzyskał dodatkowe kwalifikacje zawodowe, uprawnia-

jące do nauczania w drugiej lub trzeciej specjalności, lub dające 
inne uprawnienia,

4) uczestniczył w zorganizowanych formach doskonalenia,
5) zdobytą wiedzę i umiejętności stosował w praktyce pe-

dagogicznej i dzielił się swym doświadczeniem z innymi nauczy-
cielami

6) diagnozuje wyniki swojej pracy oraz określa skutecz-
ność podejmowanych działań,

7) uzyskał w okresie poprzedzającym kolejny stopień 
awansu zawodowego,

8) wzorowo prowadzi dokumentację pracy pedagogicznej,
9) nawiązał ścisłą współpracę z rodzicami lub umiejętnie 

włączył rodziców do działań pomocowych względem dziecka,
10) wykonywał wyróżniająco inne czynności, specyficzne dla 

danego rodzaju wykonywanych zajęć niewymienione w pkt 1- 9.

§ 4. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrektora, 
może otrzymać dodatek motywacyjny za wyróżniającą pracę 
oraz osiągnięcia w kierowanej przez siebie szkole, a w szcze-
gólności za:

1) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działalnością 
administracyjno – gospodarczą placówki,

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami bu-
dżetowymi oraz przestrzeganie obowiązującej dyscypliny finanso-
wej z wykorzystaniem możliwości obniżenia kosztów własnych,

3) pozyskanie środków w ramach programów unijnych lub 
z innych źródeł

4) terminowe i należyte wywiązywanie się wobec organu 
prowadzącego z obowiązków w zakresie sprawozdawczości  
i przekazywania informacji,

5) umiejętność racjonalnego planowania pracy szkoły  
i własnej pracy kierowniczej oraz stwarzania możliwie optymal-
nych warunków na rzecz realizacji zadań dydaktyczno – wycho-
wawczych i opiekuńczych szkoły,

6) tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających po-
dejmowaniu innowacji i eksperymentu oraz wewnątrzszkolnego 
doskonalenia nauczycieli,

7) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie ładu i porządku 
wokół szkoły oraz estetyki jej pomieszczeń,

8) prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej,
9) skuteczne i różnorodne promowanie placówki i podno-

szenie jej pozycji w środowisku lokalnym,
10) nawiązanie i utrzymywanie kontaktów ze szkołami 

partnerskimi,
11) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji kie-

rowniczych poprzez udział w formach doskonalenia,
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12) posiadanie wyróżniającej oceny pracy zawodowej

§ 5. Wysokość dodatku motywacyjnego, który może być 
przyznany nauczycielowi, uzależniona będzie i odpowiednio 
zróżnicowana w zależności od stopnia spełniania przez niego 
wymogów określonych szczegółowo w § 2 i § 3, a także od do-
datkowych zadań realizowanych i udokumentowanych przez 
nauczyciela.

§ 6. Wysokość środków finansowych na rok budżetowy 
2008 - na dodatek, o którym mowa w § 5 wynosi 3% sumy środ-
ków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia zasadni-
cze nauczycieli.

§ 7. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przy-
znany w wysokości do10 % wynagrodzenia zasadniczego, nato-
miast dla dyrektora szkoły lub przedszkola do 20 % wynagrodze-
nia zasadniczego.

§ 8. Za okres pracy niezbędny do przyznania dodatku mo-
tywacyjnego przyjmuje się ostatnie 12 miesięcy pracy nauczy-
ciela przypadające bezpośrednio przed przyznaniem dodatku 
motywacyjnego.

§ 9. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krót-
szy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok.

§ 10. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dy-
rektor szkoły, a dyrektorowi przyznaje Burmistrz Głogówka.

Rozdział III
Dodatek funkcyjny

§ 11. Dodatek funkcyjny dotyczy nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub in-
ne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz 
innych nauczycieli z tytułu sprawowania przez nich funkcji opie-
kuna stażu, bądź powierzenia im wychowawstwa klasy lub grupy 
przedszkolnej.

§ 12. Nauczycielowi pełniącemu funkcje kierownicze i inne 
funkcje przysługuje dodatek według zestawienia w poniższej tabeli:

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 powyżej 12 oddziałów

od 700 - 1000

6
Wicedyrektor szkoły podstawowej  
i gimnazjum od 12 oddziałów od 500 - 600

7
Kierownik świetlicy z dożywianiem, 
koordynator dowożonych uczniów 
liczącej powyżej 100 wychowanków

od 250 - 300

8

Opiekun stażu dla jednego nauczyciela, 
nauczyciel wychowawca klasy liczącej 
do 20 uczniów w klasie,nauczyciel 
wychowawca grupy przedszkolnej 
jednorodnej wiekowo

40

9

Wychowawca klasy liczącej powyżej 
20 uczniów w klasie, nauczyciel 
wychowawca grupy przedszkolnej 
mieszanej wiekowo

50

§ 13. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któ-
remu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tym 
wypadku prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia 
tych obowiązków.

§ 14. Wysokość dodatku funkcyjnego określonego w § 12, 
w stosunku do nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a w stosunku 
do dyrektora szkoły Burmistrz Głogówka.

Rozdział IV
Dodatek za warunki pracy

§ 15. Nauczycielom za pracę w trudnych warunkach przysłu-
guje dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 16. Nauczycielom za pracę w warunkach uciążliwych 
przysługuje dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasad-
niczego.

§ 17. Dodatek wypłaca się proporcjonalnie do realizowane-
go przez nauczycieli obowiązującego wymiaru godzin w warun-
kach trudnych lub uciążliwych.

§ 18. Dodatek o którym mowa w § 15 i § 16, przyznaje na-
uczycielowi dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Głogówka. 

§ 19. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warun-
ki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi 
prawo do dodatku z każdego tytułu.

Rozdział V
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godzi-

ny doraźnych zastępstw

§ 20. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się; dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie 
została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) 
przez miesięczną liczbę godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach godzin 
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

§ 21. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w § 20, 
ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wy-
miar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten 
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 22. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach,  
w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżą-
cych po stronie pracodawcy, w szczególności z:

1) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,
- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

Rozdział VII
Dodatek mieszkaniowy

§ 23. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje zawo-
dowe do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu  
w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru zajęć na terenie wiejskim, przysługuje nauczycielski 
dodatek mieszkaniowy.
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§ 24. Wysokość dodatku mieszkaniowego, w zależności 
od liczby osób w rodzinie, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie    - 10 zł;
2) przy dwóch osobach   - 20 zł;
3) przy trzech osobach  - 30 zł;
4) przy czterech i więcej osobach - 40 zł.

§ 25. Do członków rodziny, o których mowa w § 24, zalicza 
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

1) współmałżonka,
2) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do ukończenia 18 roku 
życia lub do czasu ukończenia przez nie  szkoły ponadgimnazjal-
nej nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

3) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego współmałżonka niepracujące dzieci będące 
studentami do czasu ukończenia przez nie studiów wyższych nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,

4) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źród-
ła dochodu.

§ 26. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu 
także nauczycielem i wspólnie z nim zamieszkującemu przysłu-
guje tylko jeden dodatek mieszkaniowy.

§ 27. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył pisemny 
wniosek o jego przyznanie i przedstawił dokumenty potwierdza-
jące prawo do dodatku mieszkaniowego.

§ 28. Wniosek i dokumenty, o których mowa w § 27, na-
uczyciel składa dyrektorowi szkoły w której jest zatrudniony.

§ 29. Dodatek mieszkaniowy nauczycielowi przyznaje dy-
rektor, a dyrektorowi – Burmistrz Głogówka.

§ 30. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 

niego lokalu mieszkalnego,

2) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagro-
dzenie,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszko-
lenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku 
jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była 
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej 
niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 31. Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesią-
ca, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku 
pracy z nauczycielem.

§ 32. Na okres urlopu bezpłatnego dłuższego niż jeden 
miesiąc, wypłacanie przyznanego dodatku ulega zawieszeniu.

§ 33. Nauczyciel, któremu dodatek jest wypłacany, obo-
wiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o wszelkich 
okolicznościach mających wpływ na wysokość przyznanego do-
datku pod rygorem zwrotu nienależnie pobranego dodatku.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 34. Traci moc uchwała Nr V/17/2007 Rady Miejskiej  
w Głogówku z dnia 29 stycznia 2007 r.

 
§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gło-

gówka.

§ 36. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej

Krystyna Mulka
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Uchwała Nr XIX/106/08
 Rady Gminy Izbicko

 z dnia 21 stycznia 2008 r. 

w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznej szkoły podstawowej, zespołów szkolno – przedszkolnych 
 i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Izbicko

Na podstawie art. 17 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.), 
Rada Gminy Izbicko ustala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych, 
zespołów szkolno – przedszkolnych i publicznego gimnazjum 
prowadzonych przez gminę Izbicko  z siedzibami  i strukturami 
organizacyjnymi, jak następuje:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca 
w Izbicku ul. 15 Grudnia 32 – klasa I – VI,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka  
w Otmicach ul. Zawadzkiego 28 – klasy I – VI,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny im Josepha von Eichen-
dorffa w Krośnicy ul. Szkolna 18 – klasy I – VI,

- Publiczne Gimnazjum w Izbicku ul. 15 Grudnia 32a – kla-
sy I – III.

§ 2. Granice obwodów publicznych szkół podstawowych 
stanowią sołectwa:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku obejmuje sołe-
ctwa: Grabów, Utrata, Izbicko, Ligota Czamborowa, Suchoda-
niec,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otmicach obejmuje so-
łectwa: Otmice, Sprzęcice, Poznowice, Siedlec,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krośnicy obejmuje so-
łectwa: Krośnica, Borycz,

- Publiczne Gimnazjum w Izbicku obejmuje sołectwa Gmi-
ny: Borycz, Grabów, Izbicko, Krośnica, Ligota Czamborowa, Ot-
mice, Poznowice, Siedlec, Sprzęcice, Suchodaniec, Utrata.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Izbicko do zawarcia po-
rozumienia z sąsiednimi samorządami gmin o przyjęcie uczniów 
do gimnazjum spoza obwodu.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
w Izbicku

§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/31/99 Rady Gminy w Izbicku 
z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwo-

dów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum 
prowadzonych przez Gminę Izbicko.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 
1 września 2008 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann
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Uchwała Nr XV/80/08
Rady Gminy Kamiennik

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także warunki wypłacania
 nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli 

na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 175, poz.1457, z 2006 r.  
Nr 17, poz 128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 30 ust. 6, art. 34 ust. 1,  
art. 35 ust. 2a i 3, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, 
Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:

 § 1. Ustala się Regulamin określający:
1) wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom do-

datków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za go-

dziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wy-

płacania dodatku mieszkaniowego,
4) wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania do-

datku za wysługę lat,
5) wysokość oraz warunki przyznawania nagród.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć aktualne 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy,

3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, 
gimnazjum i przedszkole dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Kamiennik,

4) zespole – należy przez to rozumieć szkoły, o których 
mowa w pkt 1 zorganizowane w zespół,

5) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to ro-
zumieć dyrektora lub wicedyrektora zespołu, w skład którego 
wchodzą szkoły o których mowa w pkt 3,

6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
7) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka.

I. Dodatek motywacyjny

§ 3.1. Dodatek motywacyjny jest częścią wynagrodzenia 
nauczyciela zależną od jakości i wyników jego pracy i ma cha-
rakter uznaniowy.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywa-
cyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem wa-
runków pracy nauczyciela, wysokich osiągnięć dydaktyczno 
– wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami  
w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych 
uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, ak-
tywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki,

d) przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach przed-
miotowych i zawodach sportowych,

e) stosowanie metod aktywizujących uczniów do podno-
szenia wyników, potwierdzonych diagnozą postępów w nauce;

2) wysoka jakość świadczonej pracy w tym związanej z po-
wierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem 
lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawo-
dowych,

b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c) stosowanie w praktyce pedagogicznej zdobytej wiedzy oraz 

dzielenie się swymi doświadczeniami z innymi nauczycielami
d) dbanie o estetykę i sprawne funkcjonowanie powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń 
szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym 
pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbo-
wych i powierzonych obowiązków;
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3) zaangażowanie o realizację czynności i zajęć, o których 
mowa w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkol-
nych,

b) udział w pracach zespołów przedmiotowych i innych,
c) prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz przejawianie in-

nych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonale-
nia zawodowego nauczycieli,

d) aktywny udział w realizowaniu zadań statutowych szkoły.
3. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrektora, mo-

że otrzymać dodatek motywacyjny za wyróżniającą pracę oraz 
osiągnięcia w kierowanym przez siebie zespole, a w szczegól-
ności:

1) wysoką sprawność w zarządzaniu działalnością admini-
stracyjno – gospodarczą zespołu,

2) umiejętność racjonalnego planowania pracy szkoły oraz 
stworzenie możliwie optymalnych warunków do realizacji zadań 
dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły,

3) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami bu-
dżetowymi oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej,

4) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych,
5) terminowe i należyte wywiązywanie się wobec organu 

prowadzącego obowiązku w zakresie sprawozdawczości i prze-
kazywania informacji,

6) efektywne motywowanie nauczycieli i uczniów do udzia-
łu w olimpiadach przedmiotowych,

7) skuteczne i różnorodne promowanie szkoły w środowi-
sku i regionie.

 § 4.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok w wysoko-
ści do 10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia 
zasadniczego.

1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania 
warunków, o których mowa w § 3, ustala:

1) dla dyrektora – Wójt Gminy Kamiennik,
2) dla pozostałych nauczycieli – dyrektor szkoły.
2. Łączna kwota przeznaczona w danym roku kalendarzo-

wym w szkole na dodatki motywacyjne dla wszystkich nauczycie-
li stanowi 2,5% sumy liczby nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego pełnozatrudnionych – liczonych jako jeden 
i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, pomno-
żonej przez ich minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego 
ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych zgodnie z art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, pomno-
żonej przez 12 miesięcy.

3. Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się nauczycielowi:
1) który w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem 

przyznawania dodatku otrzymał karę dyscyplinarną lub porząd-
kową – okres nieprzyznawania dodatku motywacyjnego wynosi 
6 miesięcy,

2) w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym, wycho-
wawczym, urlopie dla poratowania zdrowia,

3) w okresie stanu nieczynnego.
4. Nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole lub pla-

cówce dodatek motywacyjny może być przyznany dopiero po 
okresie umożliwiającym ocenę osiąganych wyników pracy – po 
co najmniej 4 miesiącach, a nauczycielom rozpoczynającym pra-
cę na stanowisku kierowniczym – po co najmniej 6 miesiącach 
pracy. 

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia.

II. Dodatek funkcyjny

§ 5.1. Dyrektorowi zespołu liczącego do 9 oddziałów przy-
sługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 500 zł do 700 zł. 

 2. Dyrektorowi zespołu liczącego powyżej 9 oddziałów przy-
sługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 700 zł do 1000 zł.

 3. Wicedyrektorowi zespołu liczącego powyżej 9 oddziałów 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 300 zł do 400 zł.

 4. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, któ-
rym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala dla dyrektora - 
Wójt Gminy Kamiennik, dla wicedyrektora – dyrektor szkoły.

§ 6.1. Nauczycielowi placówki oświatowej, bez względu na 
stopień awansu zawodowego, przysługuje z tytułu powierzenia 
mu wychowawstwa klasy lub oddziału przedszkolnego dodatek 
funkcyjny w wysokości – 2 zł od ucznia.

 2. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu 
nauczyciela stażysty przysługuje w okresie pełnienia opieki do-
datek funkcyjny w wysokości 30 zł miesięcznie.

§ 7.1. Prawo do dodatku funkcyjnego o którym mowa w § 5 
oraz w § 6, powstaje  od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowni-
czego, wychowawstwa, lub funkcji a jeżeli powierzenie to nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przy-
sługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za który 
nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze. Dodatki te nie przy-
sługują również od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, 
wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli nastąpiło to pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty 
wynagrodzenia.

III. Dodatek za warunki pracy

 § 8.1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu za-
wodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy 
w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, 
określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia w wysokości 
do 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasad-
niczego.

2. Wysokość dodatku za warunki pracy uzależniona jest od:
a) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla za-

dań realizowanych prac lub zajęć,
b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach,  

o których mowa w ust.1.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy z uwzględnieniem 
warunków, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor dla nauczy-
cieli, a dla dyrektora Wójt Gminy Kamiennik.

4. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie fak-
tycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz  
w okresie niewykonywania pracy, za którą przysługuje wynagro-
dzenie liczone jak za urlop wypoczynkowy.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

6. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za pracę w wa-
runkach trudnych i uciążliwych nauczycielowi przysługuje prawo 
do obu tych dodatków.
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IV. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw

§ 9.1. Wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuńczych.

2. Jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych i doraź-
nych zastępstw odbywa się w warunkach trudnych , uciążliwych 
lub szkodliwych dla zdrowia, za które przysługuje nauczycielowi 
dodatek za trudne warunki pracy, wynagrodzenie zasadnicze,  
o którym mowa w ust. 1, zwiększa się o ten dodatek.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizo-
wanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, usta-
la się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar 
zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten spo-
sób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 
godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni usprawied-
liwionej nieobecności w pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od 
pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub 
kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wy-
miar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie  
art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wy-
miaru (lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień 
pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymia-
rowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu 
nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych  
w planie organizacyjnym.

6. Nauczycielowi, który w dniu wolnym od pracy realizuje 
planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane za-
jęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymu-
je za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje wynagrodzenie 
jak za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie 
więcej jednak jak za 4 godziny.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

V. Dodatek mieszkaniowy

§ 10.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamiennik i posiada-
jącemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska przysługuje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 
w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczycie-
la wynosi miesięcznie:

 a) przy jednej osobie w rodzinie -               2%,
 b) przy dwóch osobach w rodzinie -               3%,
 c) przy trzech osobach w rodzinie -               5 %,
 d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 7%
średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30 

ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza 

się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących współmał-
żonka i dzieci będące na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela do 
ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole 

– do ukończenia 25 lat, oraz rodziców pozostających na jego 
wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także 
nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko 
jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. 
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wy-
płacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa 
w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek miesz-
kaniowy przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy Kamien-
nik.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje na-
uczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okre-
sie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagro-
dzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszko-

lenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku 
jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była 
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej 
niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.
8. Wypłacanie przysługującego dodatku mieszkaniowego 

ulega zawieszeniu na okres urlopu bezpłatnego nauczyciela.
9. Wznowienie wypłacania dodatku mieszkaniowego, po 

ustaniu przyczyn zawieszenia, następuje po złożeniu przez na-
uczyciela pisemnego wniosku o jego wznowienie na zasadach 
określonych dla przyznawania dodatku.

10. Nauczyciel, któremu wypłaca się dodatek mieszka-
niowy, obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę  
o okolicznościach powodujących zmianę lub utratę prawa do do-
datku lub zawieszenie jego wypłacania.

11. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

VI. Dodatek za wysługę lat

§ 11. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat 
w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust.1 Karta 
Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.

1. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzo-

wego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył 
prawdo dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie 
nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub 
wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

 2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania 
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodze-
nie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten 
przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu nie-
zdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobi-
stego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem 
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek 
z ubezpieczenia społecznego.

3. Potwierdzenie nabycia prawa dodatku za wysługę lat 
oraz wysokość tego dodatku  określa:

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi – Wójt Gminy.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie 

wypłaty wynagrodzenia.
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VII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 12.1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Kamiennik zwanych w treści uchwały szkołami,  
w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu 
wynagrodzeń.

2. Środki na nagrody w ramach funduszu nagród planuje 
dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym, z tym że:

1) 80% środków funduszu pozostawia do swojej dyspozycji,
2) 20% środków funduszu pozostaje do dyspozycji Wójta 

Gminy.

3. Środki funduszu nagród przeznaczone są na wypłaty 
nagród przyznawanych nauczycielom raz w roku z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

4. W uzasadnionych przypadkach nagroda może być przy-
znana w innym czasie.

5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charak-
ter uznaniowy.

§ 13.1 Nagroda może być przyznana nauczycielowi po 
przepracowaniu w szkole 1 roku pod warunkiem posiadania co 
najmniej dobrej oceny pracy zawodowej.

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po prze-
pracowaniu w danej szkole  jednego roku.

§ 14. Nagrodę może być przyznana nauczycielowi za 
osiągnięcia dydaktyczno –  wychowawcze, a zwłaszcza za:

1) aktywne uczestniczenie w życiu szkoły, organizację im-
prez ogólnoszkolnych i środowiskowych,

2) podejmowanie działań dydaktyczno - wychowawczych 
wykraczających poza zakres przydzielonych mu obowiązków,

3) wzorową organizuje współpracę z rodzicami,
4) wysokie efekty wychowawcze, skuteczność pracy  

z trudnym zespołem,
5) rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie 

ich wszechstronnego rozwoju,
6) doskonalenie zawodowe, stałe podnoszenie kwalifi-

kacji, zdobywanie nowych umiejętności potrzebnych w pracy  
z uczniami,

7) prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli i lekcji 
otwartych dla rodziców,

8) porządek i estetykę powierzonych mu pomieszczeń, 
środków dydaktycznych oraz urządzeń szkolnych,

9) wzorową realizację zajęć dydaktycznych, co znajduje 
potwierdzenie w ocenach organu nadzoru pedagogicznego,

10) wypracowanie ciekawych form pracy w ramach zajęć 
pozalekcyjnych,

11) promowanie swojej szkoły w środowisku, gminie, po-
wiecie i województwie.

 § 15. Nauczyciele, którym powierzono funkcje dyrektorów 
mogą otrzymać nagrodę za  wyróżniającą pracę oraz osiągnięcia 
w kierowanej przez siebie szkole, a w  szczególności za:

1) dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowied-
nią organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów na-
uczania, potwierdzonych ocenami uzyskanymi przez uczniów na 
sprawdzianach i egzaminach przeprowadzanych przez okręgową 
komisję egzaminacyjną,

2) liczny udział uczniów w olimpiadach, konkursach, prze-
glądach, zawodach sportowych, imprezach środowiskowych,

3) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami fi-
nansowymi z budżetu Gminy, przestrzeganie dyscypliny finan-
sów publicznych oraz pozyskiwanie na rzecz szkoły dodatko-
wych środków finansowych,

4) należyte i terminowe wywiązywanie się wobec organu 
prowadzącego z obowiązku przekazywania sprawozdań, infor-
macji i opracowań statystycznych,

5) tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających do-
skonaleniu zawodowemu nauczycieli,

6) szczególną dbałość o utrzymanie estetyki pomieszczeń 
szkoły i porządku wokół niej oraz realizowanie wymaganych re-
montów,

7) racjonalne planowanie pracy szkoły,
8) przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,
9) rozwiązywanie problemów społecznych i wychowaw-

czych.

§ 16.1. Nauczycielom, którym powierzono funkcję dyrek-
tora szkoły nagrody przyznaje Wójt Gminy Kamiennik na wnio-
sek pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za oświatę, 
rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców oraz organizacji 
związkowej działającej na terenie placówki.

2. Nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz na-
uczycielom realizującym zadania dydaktyczno - wychowawcze 
w szkołach nagrody przyznają dyrektorzy szkół. 

Nagrody mogą być przyznawane na wniosek dyrektora 
szkoły, rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców oraz or-
ganizacji związkowej działającej na terenie placówki.

§ 17. 1. Wysokość nagród określają odpowiednio: Wójt Gmi-
ny dla dyrektorów szkół, którym przyznał tę nagrodę, a dyrektorzy 
dla nauczycieli szkół.

 2. Nagroda nie może być mniejsza niż 100,00 zł.

 § 18. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej lub innej ważnej okazji.

VII. Postanowienia końcowe 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ka-
miennik.

§ 20. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/213/05 Rady Gminy 
Kamiennik z dnia 16 września 2005 r. w sprawie trybu i kryteriów 
przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach Gminy Kamiennik.

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Aleksander Słonina
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Uchwała Nr XV/82/08
Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) i art. 9 ustawy  
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), 
Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właś-
cicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunal-
nych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1) odbiór odpadów komunalnych – 134 zł (brutto) za 1m3,

2) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływo-
wych i ich transport do punktu zlewnego – 24,40 zł (brutto) za 1m3.

§ 2.1. Górną opłatę za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 
pkt 1, ustala się w wysokości 122 zł (brutto) za 1m3 jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny.

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób 
zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co 
najmniej: 

1) odpadów papierowych i kartonowych, 
2) odpadów z tworzyw sztucznych, 

3) odpadów metalowych, 
4) pozostałych odpadów.

§ 3. Opłaty za usługi, o których mowa w § 1 i 2, ustala się 
w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) zbiorni-
ków, w których zbierane i transportowane są odpady i nieczysto-
ści ciekłe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVIII/252/06 Rady Gminy Ka-
miennik z dnia 28 czerwca 2006 r. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy w Kamienniku.

§ 7 Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Aleksander Słonina
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Uchwała Nr XXI/235/08
Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle

z dnia 1 lutego 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia                   
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271, 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, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 i z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 98 a ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, 
Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708,  
Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, Nr 69 poz. 468, z 2007 r.  
Nr 173 poz. 1218), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/159/2003 Rady Miasta Kędzierzyn 
- Koźle z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia wyso-
kości stawki procentowej opłat adiacenckich ( Dz. Urz. Woj. Opol-
skiego Nr 111, poz.2330 ) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
 

„1. W wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości  
w przypadku wzrostu jej wartości w wyniku dokonanego podzia-
łu”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Kędzierzyn - Koźle.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta w Kędzierzynie - Koźlu i w prasie lokalnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Rrzewodniczący 
Rady Miasta 

Kędzierzyn - Koźle
Grzegorz Chudomięt
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Uchwała Nr XVII/89/2008
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; Nr 180 poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 144 
poz. 1042), Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat za usługi 
w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych: 

1) pojemniki 110 l i 120 l
- odpady segregowane   8,69 + VAT,
- odpady niesegregowane 14,02 + VAT;
2) pojemniki 240 l
- odpady segregowane 17,38 + VAT,
- odpady niesegregowane 22,43 + VAT;
3) pojemniki 1100 l
- odpady segregowane 43,93 + VAT,
- odpady niesegregowane 51,40 + VAT;

4) pojemniki KP-7
- odpady segregowane 203,74 + VAT,
- odpady niesegregowane 214,95 + VAT.

§  2. Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) na terenie miasta Kietrza -16,43 zł za 1 m3 + VAT;
2) na terenie wiejskim -16,43 + VAT za 1 m3 + 2,50 zł za 

każdy kilometr + VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk
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Uchwała Nr XVII/91/2008
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia  
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 14 ust. 5 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 
1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 
1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 
273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818), Rada 
Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XIV/79/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu 
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadcze-
nia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
Kietrz wprowadza się następujące zmiany:

 - § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
 „Ustala się miesięczną opłatę częściowo pokrywającą 

koszty przygotowania posiłków w wysokości: 
1) 35,00 zł miesięcznie za pobyt dziecka w pięciogodzin-

nych oddziałach przedszkolnych w następujących placówkach:

- ZSP w Dzierżysławiu,
- ZSP w Nasiedlu,
 - ZSP w Nowej Cerekwi,
 - ZSP w Pilszczu,
 - ZSP w Ściborzycach Wielkich;
2) 70,00 zł miesięcznie za pobyt dziecka w przedszkolu  

w Kietrzu,
 - § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Warunkiem zwrotu opłat, o których mowa w ust.1, jest 

zgłoszenie nieobecności dziecka dyrektorowi ZSP lub przed-
szkola najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka 
w placówce. Wysokość zwrotu opłat liczona jest od następnego 
dnia roboczego”,

- w § 2 skreśla się ust. 3, a ust. 4 otrzymuje numerację „3”.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostawia się bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk
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Uchwała Nr XVII/92/2008
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 31 stycznia 2008 r. 

w sprawie określenia zasad i odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z późn. zm.) oraz art. 67 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  
z późn. zm.), Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, 

gimnazjalną i ponadgminmazjalną, dla której organem prowa-
dzącym jest Gmina Kietrz;

2) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia pobierającego 
naukę w szkole, o której mowa w pkt 1;

3) rodzicach - należy przez to rozumieć również opieku-
nów prawnych;

4) stołówce - należy przez to rozumieć zorganizowane 
przez szkołę miejsce zbiorowego korzystania z posiłków, w których 
pracownicy stołówki wydają lub przygotowują i wydają posiłki. 

§ 2.1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej upraw-
nieni są:

1) uczniowie szkoły;
2) uczniowie korzystający z dofinansowania OPS;
3) pracownicy szkoły.

2. Podmioty wymienione w § 2 ust. 1, korzystają ze stołówki 
po złożeniu pisemnego wniosku (karta zgłoszenia) według wzoru 
obowiązującego w danej placówce.

3. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor szkoły, 
uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warun-
kującego prawidłowy ich rozwój i zdolność do nauki. 

§ 3. Cena posiłku w stołówce szkolnej uwzględnia:
1) w przypadku ucznia - koszt surowca, tzw. wsad do kotła;
2) w przypadku pracowników szkoły – cenę ustala się 

uwzględniając koszty przygotowania posiłków, w tym koszty su-

rowca przeznaczonego na wyżywienie oraz koszty wynagrodze-
nia pracowników stołówki szkolnej i składki naliczone od tych 
wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.

§ 4. Ustala się dzienną stawkę żywieniową dla uczniów 
korzystających z obiadu dwudaniowego w stołówce szkolnej  
w następującej wysokości:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietrzu:
a) uczniowie klas „0” -   2,80 zł,
b) pozostali uczniowie -   4,00 zł,
c) pracownicy szkoły -   6,40 zł.
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Cerekwi:
a) uczniowie -    3,00 zł,
b) pracownicy szkoły -  6,40 zł.

§ 5. Cenę obiadu podaje do publicznej wiadomości dyrektor 
szkoły poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy stołówce.

§ 6. Korzystający z obiadów dokonują wpłat za posiłki za 
dany miesiąc do 15  tego miesiąca u osoby wskazanej przez 
dyrektora szkoły.

§ 7. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu 
dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli korzy-
stający z obiadu zgłosił swoją nieobecność w dniu poprzedzają-
cym obiad.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk
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Uchwała Nr XVIII/237/07
Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
 dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodze-

nia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród
 i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 
ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U.  
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,  
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689,  
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 ), uchwa-
la się, co następuje:
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Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1.1. Regulamin ma zastosowanie do nauczycieli zatrud-
nionych w publicznych przedszkolach, w publicznych szkołach 
podstawowych, w publicznych gimnazjach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Kluczbork.

2. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania:

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

zastępstw doraźnych,
g) nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa 
bez bliższego określenia o:

a) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę  
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

b) ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to 
ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

c) rozporządzeniu – rozumie się przez to stosowne rozpo-
rządzenie ministra właściwego ds. oświaty: w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy, 

d) wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to 
minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określone  
w rozporządzeniu, o którym mowa w lit. c,

e) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gmi-
nę Kluczbork,

f) szkole - należy przez to rozumieć publiczne przedszko-
le, publiczną szkołę podstawową, publiczne gimnazjum, zespół 
szkół lub zespół placówek,

g) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela,  
a także dyrektora zatrudnionego w szkole, o której mowa w lit. f,

h) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozu-
mieć nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub 
wicedyrektora szkoły o której mowa w lit.f,

i) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka, 
j) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Mia-

sta Kluczborka,
k) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy 

szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następ-
nego,

l) roku budżetowym - należy przez to rozumieć okres od  
1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego,

m) klasie - należy przez to rozumieć klasę szkolną, oddział 
przedszkolny lub grupę wczesnoprzedszkolną, 

n) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - na-
leży przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, 
określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat 

§ 3.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust.1 Karty 
Nauczyciela i w rozporządzeniu oraz na warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następu-

jącego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku 

lub wyższej stawki tego dodatku – jeżeli nabycie prawa nastąpiło 
w ciągu miesiąca,

b) za dany miesiąc – jeżeli nabycie prawa do dodatku lub 
wyższej stawki tego dodatku nastąpiło od pierwszego dnia mie-
siąca,

c) dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania 
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodze-
nie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego,

d) nauczycielowi potwierdzenie nabycia prawa do dodatku 
oraz jego wysokość określa w formie pisemnej dyrektor szkoły,

e) dyrektorowi potwierdzenie nabycia prawa do dodatku 
oraz jego wysokość określa w formie pisemnej Burmistrz, lub 
osoba przez niego upoważniona.

3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział III
Dodatek motywacyjny

§ 4.1. Dodatek motywacyjny jest częścią wynagrodzenia 
nauczyciela zależną od jakości i wyników jego pracy i ma cha-
rakter uznaniowy. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na do-
datek, o którym mowa w ust. 1, wynosi 5 % sumy planowanych 
środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia zasad-
nicze nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Kluczbork.

§ 5. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczy-
cielom każdego ze stopni awansu zawodowego, posiadającym 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zatrudnia-
jącej go szkole.

§ 6.1. Kwota indywidualnie przyznanego nauczycielowi 
dodatku motywacyjnego stanowi wskaźnik procentowy wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela i nie może być wyższa niż 
30 % tego wynagrodzenia. 

2. Indywidualną wysokość dodatku motywacyjnego dla 
nauczyciela ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem § 7 i w gra-
nicach przyznanych szkole w danym roku budżetowym środków 
na wynagrodzenia. 

3. Indywidualną wysokość dodatku motywacyjnego dla dy-
rektora szkoły, z uwzględnieniem § 7 i § 8, ustala Burmistrz lub 
osoba przez niego upoważniona. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, 
wynoszący 6 miesięcy z zastrzeżeniem § 9 ust. 3.

5. Ustalenia indywidualnej wysokości dodatku motywacyj-
nego dokonuje się pisemnie w terminach: do 15 lutego danego 
roku na okres: marzec - sierpień danego roku oraz do 15 sierpnia 
danego roku na okres : wrzesień danego roku – luty roku następ-
nego.

6. W uzasadnionych przypadkach, ustalenia wysokości 
dodatku motywacyjnego można dokonać w terminie innym niż 
określony w ust. 5 i na okres krótszy niż 6 miesięcy.

7. Egzemplarz pisma o przyznaniu dodatku motywacyjne-
go przekazuje się nauczycielowi, natomiast jedną kopię przeka-
zuje się do działu płac  Administracji Oświaty w Kluczborku, drugą 
zaś przechowuje się w aktach osobowych nauczyciela. 

§ 7. Do szczegółowych warunków przyznawania nauczy-
cielom dodatku motywacyjnego należą:

a) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
b) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzo-

nym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub 
zajęciem,

c) ocena pracy nauczyciela,
d) zaangażowanie w realizację statutowych zadań szkoły,
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e) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem wa-
runków pracy nauczyciela, wysokich osiągnięć dydaktyczno 
– wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami  
w konkursach, olimpiadach, zawodach, itp.,

f) stosowanie własnych programów nauczania i wychowania, 
g) opracowanie publikacji, referatów, materiałów dydak-

tycznych,
h) zaangażowanie w sprawowaniu funkcji opiekuna stażu, 

lidera zespołu przedmiotowego lub wychowawczego,
i) przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, zawo-

dach, olimpiadach i innych formach reprezentowania szkoły,
j) działanie na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zapobiegania 

patologiom społecznym,
k) wspieranie samorządności uczniowskiej,
l) przestrzeganie praw dziecka i ucznia,
m) stosowanie metod aktywizujących uczniów w celu pod-

noszenia wyników edukacji i wychowania,
n) organizowanie uroczystości, imprez dla uczniów, rodzi-

ców, lokalnego środowiska,
o) współpraca z doradcą metodycznym, rodzicami ucz-

niów, instytucjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, 
p) doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz podno-

szenie umiejętności zawodowych,
q) dbałość o estetykę pomieszczeń dydaktycznych, pomo-

cy i innych urządzeń szkolnych,
r) wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
s) przestrzeganie dyscypliny pracy,
t) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służ-

bowych,
u) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statuto-

wych szkoły.

§ 8. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora usta-
la się z uwzględnieniem szczegółowych warunków określonych 
w § 7 oraz dodatkowo następujących kryteriów zarządzania 
szkołą:

1) przestrzeganie przepisów prawa;
2) zarządzanie kadrami: 
a) zgodność kwalifikacji nauczycieli z nauczanym przed-

miotem,
b) optymalne zatrudnianie kadry pedagogicznej oraz pra-

cowników administracyjno - obsługowych (wskaźniki poziomu 
wykształcenia, ilości nauczycieli z drugą specjalnością),

c) prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej;
3) organizacja szkoły:
a) poszerzanie oferty edukacyjnej i wychowawczej,
b) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz pra-

cowników 
c) utrzymanie ładu i czystości;
4) dbałość o bazę i wyposażenie:
a) stan techniczny obiektów,
b) estetyka posesji, sal i pomieszczeń;
a) wyposażenie w sprzęt, pomoce, 
5) realizacja założeń polityki edukacyjnej Gminy;
6) dyscyplina pracy dyrektora:
a) terminowość realizacji poleceń organu prowadzącego,
b) terminowość i poprawność realizacji sprawozdawczości 

i informacji związanych z zarządzaniem szkołą,
c) doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz umiejęt-

ności zawodowych, 
d) stopień i sposób realizacji własnego programu, przed-

stawionego w trakcie konkursu na stanowisko dyrektora;
7) gospodarka finansowa:
a) właściwe planowanie oraz optymalne, racjonalne i celo-

we gospodarowanie środkami finansowymi, w tym przeznaczo-
nymi na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki,

b) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicz-
nych;

8) praca z zespołem:
a) tworzenie w szkole życzliwej, przyjaznej atmosfery,
b) sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego,
c) zasady oraz sposób motywowania i nagradzania na-

uczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych,
d) umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole,
e) tworzenie właściwych warunków pracy i możliwości do-

kształcania się,
f) organizacja zajęć ponad podstawy programowe,
g) wspieranie samorządności uczniowskiej,
h) przestrzeganie praw dziecka i ucznia,
i) sprawowanie opieki nad dziećmi z rodzin niewydolnych 

wychowawczo lub ekonomicznie,
j) działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zapobiega-

nia patologiom społecznym;
9) współpraca ze środowiskiem:
a) współpraca z rodzicami, radą rodziców,
b) organizacja uroczystości dla lokalnego środowiska, na 

rzecz uczniów, wychowanków, rodziców, nauczycieli, gminnej 
społeczności,

c) współpraca z organizacjami społecznymi, organizacja-
mi pozarządowymi, 

d) współpraca z organizacjami związków zawodowych 
pracowników oświaty,

e) promocja placówki w lokalnym środowisku.

§ 9.1. Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się nauczy-
cielowi, który w okresie ostatnich 6 miesięcy pracy przypadają-
cych przed terminem przyznawania dodatku:

a) otrzymał karę dyscyplinarną, przewidzianą przepisami 
Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela,

b) przebywał na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, ur-
lopie dla poratowania zdrowia. 

2. W przypadku nauczyciela wobec którego ma zastoso-
wanie zapis ust. 1 lit. a - okres nieprzyznawania dodatku moty-
wacyjnego wynosi 6 miesięcy.

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

4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w czasie przeby-
wania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, w okre-
sie korzystania ze stanu nieczynnego, przebywania na urlopie 
bezpłatnym i w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków 
nauczyciela.

5. Nauczyciel traci prawo do dodatku motywacyjnego  
w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny

§ 10.1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko: dyrektora, wicedyrektora, inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, a także 
nauczycielom z tytułu sprawowania przez nich funkcji doradcy 
metodycznego, nauczyciela konsultanta, opiekuna stażu, wycho-
wawcy klasy.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedy-
rektora ustala się z uwzględnieniem wielkości szkoły, złożoności 
jej warunków organizacyjnych, liczby i stanu technicznego obiek-
tów szkoły, złożoności zadań wynikających z pełnionej funkcji, 
liczby stanowisk kierowniczych oraz administracyjno - obsługo-
wych w szkole, uwarunkowań środowiskowych i społecznych,  
w których szkoła funkcjonuje.
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§ 11. Wysokość dodatków funkcyjnych przyznawanych nie 
dłużej niż na rok szkolny określa kwotowo tabela:

Lp. Stanowisko, funkcja Miesięcznie 
w złotych

1. 2. 3.
1. Przedszkola

a) dyrektor przedszkola liczącego 
powyżej 5
oddziałów czynnego ponad 5 godzin 
dziennie: 400 — 650

b) dyrektor przedszkola liczącego do 5 
oddziałów
czynnego ponad 5 godzin dziennie: 300 — 550,
c)  dyrektor przedszkola liczącego do 5 
oddziałów
czynnego 5 godzin dziennie: 150 — 400
d) wicedyrektor przedszkola : 200 — 350
e)  opiekun nauczyciela stażysty: 60
f)   opiekun nauczyciela kontraktowego: 50
g)  wychowawca oddziału 30
h)  inne stanowisko kierownicze 
przewidziane
w  statucie przedszkola 150 — 300

i) doradca metodyczny, nauczyciel 
konsultant 100 — 200

2. Szkoły Podstawowe, Gimnazja
a) dyrektor szkoły podstawowej, 
gimnazjum
liczących do 6 oddziałów 300 — 650
b) dyrektor szkoły podstawowej, 
gimnazjum
liczących od 7 do 16 oddziałów 400 — 950
c) dyrektor szkoły podstawowej, 
gimnazjum
liczących 17 oddziałów i więcej 450 — 1050
d) wicedyrektor 250 — 550
e) kierownik filii 150 — 400
f) kierownik świetlicy 150 — 300
g) doradca metodyczny, nauczyciel 
konsultant 100 — 200

h) opiekun nauczyciela stażysty 60
i) opiekun nauczyciela kontraktowego 50
j) wychowawca klasy:
- liczącej do 10 uczniów 50
-   liczącej od 1 1 do 18 uczniów 60
- liczącej od 19 do 26 uczniów 90
-  liczącej od 27 do 30 uczniów 100
- liczącej powyżej 30 uczniów 110
k)  inne stanowisko kierownicze 
przewidziane 150 — 300

w statucie szkoły, gimnazjum
1) koordynator programu nauki pływania 100-200

§ 12. 1. Do liczby oddziałów w szkole, określonych w tabeli 
w §11 dolicza się oddziały przedszkolne – o ile są prowadzone  
w strukturze organizacyjnej szkoły.

2. Dodatek określony w tabeli dla przedszkoli pod lit. g 
przysługuje każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w oddziale 
przedszkolnym.

3. W przypadku wystąpienia w szkole klasy łączonej ustala 
się jeden dodatek za wychowawstwo klasy, uzależniony od sumy 
uczniów po połączeniu klas.

4. Określony w tabeli dla przedszkoli, pod literą: e, f, oraz 
dla szkół, pod literą h, i - dodatek opiekuna nauczyciela przysłu-
guje odrębnie za opiekę nad każdym nauczycielem, nie więcej 
jednak niż za opiekę nad dwoma jednocześnie.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia stano-
wiska dyrektora może być podwyższona w granicach przyzna-
nych szkole środków na wynagrodzenia, nie więcej jednak niż  
o 30 % wartości stawek określonych w § 11.

6. Dodatek funkcyjny dla opiekuna, nie przysługuje w okre-
sie przerwy w odbywaniu stażu przez nauczyciela, nad którym 
pełniono opiekę. 

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowa-
nia zdrowia, przeniesienia w stan nieczynny, w okresach za które 
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 
zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, za które 
przysługuje dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków 
nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – to od tego dnia.

§ 13. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek 
określonych w § 11, ustala dla nauczyciela dyrektor, w granicach 
przyznanych szkole środków na wynagrodzenia, a dla dyrektora 
- Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.

§ 14. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 15. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych § 11 
– 14 przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono 
obowiązki kierownicze w zastępstwie. 

§ 16. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wy-
płaty wynagrodzenia.

Rozdział V
Dodatek za warunki pracy

§ 17. Nauczycielom za pracę w trudnych warunkach okre-
ślonych na podstawie art. 34 Karty Nauczyciela oraz rozporzą-
dzenia, przysługuje dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia 
zasadniczego za każdą godzinę przepracowaną w tych warun-
kach, z zastrzeżeniem § 19.

§ 18. Nauczycielom za pracę w warunkach uciążliwych 
określonych na podstawie art. 34 Karty Nauczyciela oraz roz-
porządzenia, przysługuje dodatek w wysokości 12 % wynagro-
dzenia zasadniczego za każdą godzinę przepracowaną w tych 
warunkach, z zastrzeżeniem § 19.

§ 19. Dodatek za warunki pracy nauczycielowi przyznaje 
dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz lub osoba przez niego upoważ-
niona.
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§ 20. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu na pod-
stawie zestawienia przygotowanego przez dyrektora szkoły.

Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastęp-

stwa doraźne

§ 21. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
nauczyciela lub godzinę zastępstw doraźnych nauczyciela usta-
la się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin ustalonego dla tego rodzaju zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych, opiekuńczych realizowanych jako godziny ponadwy-
miarowe lub godziny zastępstw doraźnych.

§ 22. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w § 21, 
uzyskuje się mnożąc tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin 
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę.

§ 23. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw 
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, roz-
poczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 24. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach,  
w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżą-
cych po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
c) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą 

nie dłużej niż tydzień, 
traktuje się jak godziny zrealizowane.

§ 25. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne 
od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się 
lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby go-
dzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć, określony w art. 42 Karty Nauczyciela, pomniej-
szony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono 
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba 
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie 
w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba go-
dzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 26. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za-
stępstwa doraźne dla nauczycieli wypłaca się z dołu na podsta-
wie zestawień zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastęp-
stwa doraźne dla dyrektora wypłaca się z dołu na podstawie 
zestawień sporządzonych przez szkołę i zatwierdzonych przez 
Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną.

Rozdział VII
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 27.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole położonej 
na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin, posiadającemu 
wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, 

przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy - zwany dalej 
dodatkiem mieszkaniowym.

2. Dodatek, mieszkaniowy przysługuje niezależnie od po-
siadanego przez nauczyciela tytułu prawnego do zajmowanego 
przez niego lokalu mieszkalnego.

3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres nie dłuż-
szy niż dany rok szkolny z zastrzeżeniem § 28 ust. 5.

§ 28.1. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona 
jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi miesięcznie:

a) dla jednej osoby               - 20 złotych,
b) dla dwóch osób i więcej - 30 złotych.
2. Przy określaniu stanu rodzinnego nauczyciela uwzględ-

nia się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
a) współmałżonka nauczyciela – bez względu na osiągany 

dochód, 
b) dzieci własne lub przysposobione, będące na wyłącz-

nym utrzymaniu nauczyciela do ukończenia przez nie 18 roku ży-
cia, a jeżeli kształcą się w szkole – do ukończenia 25 roku życia,

c) innych członków rodziny będących na wyłącznym utrzy-
maniu nauczyciela. 

3. Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatku 
mieszkaniowego są w szczególności: odpis skróconego aktu uro-
dzenia dziecka, orzeczenie sądowe o przysposobieniu dziecka, 
zaświadczenie biura ewidencji ludności o zamieszkaniu, wpis  
w dowodzie osobistym, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu tak-
że nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy  
z tytułu zatrudnienia jednego z nich, w wysokości odpowiedniej 
do stanu rodzinnego. Małżonkowie wspólnie określają praco-
dawcę wypłacającego ten dodatek. 

5. Dodatek mieszkaniowy jest ustalany począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel złożył pisemny wniosek o jego 
przyznanie i przedstawił dokumenty potwierdzające prawo do 
dodatku.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 
pisemny wniosek nauczyciela określający liczbę osób, o której 
mowa w ust. 2.

7. Wniosek i odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 3, 
przedstawia odpowiednio nauczyciel – dyrektorowi, dyrektor- Bur-
mistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej.

8. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrek-
tor, a dyrektorowi – Burmistrz lub osoba przez niego upoważ-
niona.

§ 29.1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wy-
konywania pracy, a także w okresach:

a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagro-
dzenie zasadnicze lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego,

b) korzystania z urlopu wychowawczego, przewidzianego 
w odrębnych przepisach.

2.Prawo do dodatku mieszkaniowego wygasa z ostatnim 
dniem danego roku szkolnego lub z ostatnim dniem miesiąca ka-
lendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie 
z nauczycielem stosunku pracy.

§ 30.1. Wypłacanie przysługującego dodatku mieszkanio-
wego ulega zawieszeniu na okres urlopu bezpłatnego nauczy-
ciela. 

2.Wznowienie wypłacania dodatku mieszkaniowego, po 
ustaniu przyczyn zawieszenia, następuje po złożeniu przez na-
uczyciela pisemnego wniosku o jego wznowienie - na zasadach 
określonych dla przyznawania dodatku. 

§ 31. Nauczyciel, któremu wypłaca się dodatek mieszka-
niowy, obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę 
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o okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku lub 
zawieszenie jego wypłacenia.

§ 32. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

Rozdział VIII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 33.1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 
w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagro-
dzeń osobowych nauczycieli - zwany dalej funduszem nagród.

2. Fundusz nagród przeznacza się według podziału: 
a) 70% na nagrody dyrektora szkoły, 
b) 30 % na nagrody organu prowadzącego – zwane dalej 

nagrodami Burmistrza.

§ 34. Nagrodę Burmistrza lub dyrektora szkoły może otrzy-
mać nauczyciel posiadający szczególne osiągnięcia dydaktycz-
no - wychowawcze i opiekuńcze, a także osiągnięcia w realizacji 
innych statutowych zadań szkoły, a w szczególności:

1) w zakresie pracy wychowawczej polegającej na:
a) integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,
b) udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,
c) prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej 

– kształcącej, umiejętności wykorzystywania i organizowania 
czasu wolnego uczniów,

d) przygotowaniu i poprowadzeniu znaczącej w procesie wy-
chowawczym imprezy o charakterze szkolnym lub pozaszkolnym;

2) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na:
a) stwierdzonych bardzo dobrych wynikach w nauczaniu 

danego przedmiotu,
b) bardzo dobrych wynikach uczniów w różnego rodzaju 

olimpiadach i konkursach, w tym przedmiotowych szczebla po-
zaszkolnego, 

c) stwierdzeniu dobrych wyników w nauczaniu wykaza-
nych przez uczniów w sprawdzianach i egzaminach,

d) udzielaniu pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
3) w zakresie pracy opiekuńczej polegającej na:
a) zaangażowaniu w zapewnianiu pomocy i opieki uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 
b) prowadzeniu działalności mającej na celu zwalczanie 

wśród młodzieży narkomanii, alkoholizmu, palenia tytoniu i chu-
ligaństwa, 

c) nawiązywaniu współpracy z placówkami upowszechnia-
nia kultury, nauki z zakładami pracy i stowarzyszeniami w celu 
organizacji imprez dla dzieci i młodzieży;

4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych po-
przez:

a) doskonalenie swojego warsztatu pracy,
b) aktywną pomoc w adaptacji zawodowej młodych na-

uczycieli,
c) kierowanie zespołem samokształceniowym, opieka nad 

zespołami przedmiotowymi, prowadzenie lekcji koleżeńskich, 
opracowanie przykładowych materiałów metodycznych,

d) autoryzowanie i wprowadzanie programów autorskich 
i innowacyjnych.

§ 35. Nagrodę Burmistrza Kluczborka może otrzymać dy-
rektor szkoły posiadający szczególne osiągnięcia w zakresie,  
o którym mowa w § 34 oraz w zakresie:

a) uzyskiwania przez szkołę dobrych wyników nauczania 
i wychowania,

b) licznego udziału uczniów szkoły oraz bardzo dobrych 
wynikach w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkol-
nych, regionalnych i krajowych;

c) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły i jej nieustannego 
rozwoju,

d) prowadzenia właściwej polityki kadrowej,
e) właściwego gospodarowania środkami finansowymi,
f) dbałości o bazę szkolną - remonty i inwestycje,
g) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej 

służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,
h) organizowania pomocy dla młodych nauczycieli we 

właściwej adaptacji zawodowej,
i) podejmowania działań zmierzających do szeroko rozu-

mianego uspołecznienia szkoły,
j) współpracy ze środowiskiem szkoły, w tym z rodzicami, 

Radą Sołecką, organizacjami pozarządowymi, itp.

§ 36.1. Nagrody z funduszu nagród mogą być przyznane 
nauczycielowi, który:

a) przepracował w szkole co najmniej rok, 
b) posiada wyróżniającą ocenę pracy z ostatnich pięciu 

lat pracy przypadających bezpośrednio przed datą przyznania 
nagrody.

2. Nagrody z funduszu nagród mogą być przyznane dy-
rektorowi, który:

c) przepracował w szkole co najmniej rok, 
d) posiada wyróżniającą ocenę pracy z ostatnich pięciu 

lat pracy przypadających bezpośrednio przed datą przyznania 
nagrody.

§ 37. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę Burmistrza należy 
podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez nauczyciela 
(dyrektora) w okresie od otrzymania ostatniej nagrody wyższego 
szczebla niż nagroda dyrektora szkoły.

§ 38.1. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana 
przez dyrektora z własnej inicjatywy.

2. Z wnioskiem o przyznanie nauczycielowi nagrody dyrek-
tora szkoły może wystąpić rada pedagogiczna, rada rodziców, 
rada szkoły, szkolna organizacja związków zawodowych.

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza dla na-
uczyciela występuje dyrektor tej szkoły, w której nauczyciel jest 
zatrudniony.

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza dla dy-
rektora szkoły występuje Dyrektor Administracji Oświaty w Klucz-
borku. 

5. Wniosek dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielowi 
nagrody Burmistrza, winien być zaopiniowany przez radę peda-
gogiczną szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. 

§ 39 .1. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza składa 
się w sekretariacie Administracji Oświaty w Kluczborku, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 15 września danego roku szkol-
nego, w którym nagroda ma być przyznana.

2. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza winien za-
wierać:

a) imię i nazwisko nauczyciela, wnioskowanego – kandy-
data do nagrody,

b) oznaczenie podmiotu wnioskującego,
c) dane o nauczycielu (poziom wykształcenia, stopień 

awansu zawodowego, staż pracy pedagogicznej, zapis o ocenie 
pracy wraz z podaniem daty jej dokonania), 

d) informację o dotychczas przyznanych nagrodach, 
e) opinię rady pedagogicznej szkoły, dotyczącą wniosku  

o nagrodę dla nauczyciela,
f) merytoryczne uzasadnienie wniosku, opisujące wymier-

ne efekty pracy nauczyciela, 
g) podpis wnioskodawcy.

§ 40.1. Złożone wnioski, o przyznanie nagrody Burmistrza 
podlegają weryfikacji przez Kolegium Burmistrza ds. nagród, 
zwane dalej Kolegium.
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2. Kolegium jest powoływane przez Burmistrza odrębnym 
zarządzeniem. 

3. W skład Kolegium wchodzi:
a) czterech przedstawicieli organu prowadzącego, w tym 

Zastępca Burmistrza Kluczborka jako przewodniczący Kolegium 
oraz pracownicy odpowiedzialni za oświatę w Gminie Klucz-
bork, 

b) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrze-
szających nauczycieli: 

- Zarządu Oddziału w Kluczborku Związku Nauczycielstwa 
Polskiego,

- Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związ-
kowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Wychowania  
w Kluczborku.

4. Zweryfikowane wnioski – Kolegium przedkłada Burmi-
strzowi, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody.

§ 41.1. Nagrodę Burmistrza oraz nagrodę dyrektora przy-
znaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2.W uzasadnionych przypadkach nagroda może być przy-
znana w terminie innym niż termin wskazany w ust. 1.

§ 42.1. Wysokość nagrody Burmistrza wynosi jednostkowo 
co najmniej 2000 złotych.

2. Wysokość nagrody dyrektora szkoły wynosi jednostko-
wo od 500 złotych do 1400 złotych.

§ 43. Nagrodę Burmistrza nauczyciel może otrzymać nieza-
leżnie od przyznanej mu w ciągu danego roku szkolnego nagrody 
dyrektora szkoły, kuratora oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej. 

§ 44. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda Bur-
mistrza lub nagroda dyrektora szkoły otrzymuje pismo (dyplom)  
o jej przyznaniu wraz z uzasadnieniem, którego odpis zamiesz-
cza się w jego aktach osobowych.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 45. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świad-
czeń, o których mowa w niniejszym regulaminie, stanowiących 
składniki wynagrodzenia nauczycieli, środki na wypłatę nauczy-
cielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród ze specjalne-
go funduszu nagród dla nauczycieli zawierają plany finansowe 
poszczególnych szkół.

§ 46. Niniejszy Regulamin uzgodniono ze związkami zawo-
dowymi zrzeszającymi nauczycieli: Związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego – Zarząd Oddziału w Kluczborku i Komisją Zakładową 
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Kluczborku.

§ 47. Traci moc uchwała Nr IV/33/07 Rady Miejskiej  
w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia na 
2007 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw,  
a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli.

§ 48. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mia-
sta Kluczborka.

§ 49. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Uchwała Nr XVIII/112/08
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów 
i nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.1), art. 22 ust. 2 i art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia                    
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 
889 z poz. zm.2) oraz art. 35 ust. 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia             
29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 
1298 z póżn. zm.3), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Na zasadach określonych niniejszą uchwałą mogą 
być przyznawane stypendia lub nagrody sportowe zawodnikom 
osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym finansowane ze środ-
ków budżetowych Gminy Niemodlin.

§ 2.1. Stypendium lub nagroda sportowa może zostać 
przyznana zawodnikowi, który spełnia poniższe kryteria:

a) reprezentuje kategorie młodzieżowe lub seniorskie,

b) jest zrzeszony w klubie sportowym z siedzibą znajdują-
cą się na terenie Gminy Niemodlin, lub posiada zameldowanie 
na pobyt stały w Gminie Niemodlin,

c) osiąga wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym w rozumieniu ust. 2,

d) godnie reprezentuje Gminę Niemodlin.
2. Przez zawodnika, który osiąga wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sporto-
wym rozumie się zawodnika spełniającego jedno z niżej wymie-
nionych kryteriów:

a ) winien być zawodnikiem w rozumieniu ustawy o kulturze 
fizycznej lub sporcie kwalifikowanym,

b) posiada minimum II klasę sportową,
c) jest członkiem kadry olimpijskiej „C” lub wyższej,
d) reprezentował Gminę Niemodlin w zawodach: Ogólno-

polskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski, Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski lub jest reprezentantem Polski,

e) reprezentował Polskę w cyklu eliminacji i zawodach mi-
strzowskich w grach zespołowych,
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Uchwała Nr XVI/231/07 
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/588/05 Rady Miejskiej w Nysie dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zwolnień 
przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, zmienionej uchwałą Nr L/828/06 

Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 kwietnia 2006 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 
Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,  

z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, 
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz 1601, Nr 225 poz. 1635, 
Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847), Rada 
Miejska w Nysie uchwala, co następuje:  

f) reprezentował Gminę Niemodlin w imprezach ogólno-
polskich lub międzynarodowych o randze mistrzowskiej (Mistrzo-
stwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Świata, Europejskie Pu-
chary) i osiągnął znaczące wyniki sportowe.

§ 3. Stypendium lub nagrodę sportową przyznaje, wstrzy-
muje i pozbawia Burmistrz Niemodlina na podstawie niniejszego 
Regulaminu.

1. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody wraz                
z uzasadnieniem mogą składać:

a) stowarzyszenia związki lub organizacje   sportowe dzia-
łające na terenie całego kraju,

a) rektor szkoły wyższej,
b) Komisja Rady Miejskiej w Niemodlinie,
c) osoba zainteresowana,
d) Burmistrz.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
b) dane osobowe kandydata w tym, imię i nazwisko kandy-

data, data i miejsce urodzenia miejsce zamieszkania oraz nazwę 
klubu, organizacji,szkoły, uczelni lub zakładu pracy,

c) dokładny opis osiągnięć sportowych zawodnika,
d) dokumenty potwierdzające ww. osiągnięcia.
3. W razie braków formalnych wnioskodawca może być    

wezwany do ich uzupełniania w terminie 14 dni.

§ 4.1. Stypendium sportowe wstrzymuje się, jeżeli zawodnik:
a) zaniedbuje realizację programu szkolenia,
b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ 

statutowy i zgodnie z właściwym regulaminem sportowym.
2. Wstrzymane stypendium sportowe może być przywró-

cone, jeżeli zawodnik:
a) podjął realizację programu szkolenia,
b) odzyskał prawa zawodnika - przywrócone przez organ 

statutowy. 

§ 5. Zawodnika pozbawia się stypendium sportowego, je-
żeli przestał być zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym  
z siedzibą na terenie Gminy Niemodlin, lub utracił (zmienił) mel-
dunek stały na terenie Gminy Niemodlin.

§ 6.1. Stypendium sportowe lub nagrodę przyznaje się                      
w danym roku budżetowym.

2. Stypendium sportowe  wypłacane jest raz w miesiącu  
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, lub na konto stypen-
dysty.

§ 7.1. Stypendium sportowe przyznaje się na czas okre-
ślony, a jego wysokość może wynosić maksymalnie do 500 zł 
brutto miesięcznie.

2. Wysokość nagrody sportowej ustala się na kwotę do 
2.000 zł brutto.

3. Wysokość stypendium sportowego lub nagrody ustala 
Burmistrz Niemodlina.

4. Wielkość środków przeznaczonych na stypendia i na-
grody określa Rada Miejska w budżecie Gminy.

§ 8. Stypendysta zobowiązany jest do promowania Gminy 
Niemodlin, zgodnie z regulaminem dotyczącym reklam i sponso-
ringu, obowiązującym w organizacji lub związku sportowym do 
którego należy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nie-
modlina.

 
§ 10.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia.

Przewodniczący Rady
Jan Oleksa

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r.  
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 Nr 187, poz. 1381 
 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 
U. z 2002 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz.31, Nr 25, poz. 
253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 25, poz. 253, Nr 93, 
poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, 
poz. 1966, z 2004 r. Nr 96 poz.959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.  
Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298, z 2006r. Nr 208, poz. 1531, 
z 2007r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208, 171, poz. 1208

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. 
Nr. 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208.
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Uchwała Nr XXIII/236/07
Rady Miasta Opola

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom,
 a także placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Opola przez osoby prawne niebędące

jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 12 pkt 11 oraz art. 92 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), w związ-
ku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2004 r.  
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,  
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 
1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 
1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dotacji udziela się:
1) szkołom publicznym,
2) szkołom niepublicznym, o uprawnieniach szkoły pub-

licznej,
3) przedszkolom publicznym i niepublicznym,
4) placówkom oświatowym, o których mowa w art. 2 pkt 5 

i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, prowa-
dzonym na terenie Miasta Opola, przez osoby prawne niebędące 
jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

§ 2.1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prawnej 
lub fizycznej prowadzącej przedszkole, szkołę lub placówkę,  
o których mowa w § 1.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik  
nr 1 do uchwały.

3. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku,  
o którym mowa w ust. 2, nie później niż do 30 września roku po-
przedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3.1. Przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa  
w § 1, otrzymują na każdego ucznia lub wychowanka dotację  
w wysokości:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/588/05 Rady Miejskiej w Nysie 
z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od 
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść § 1 ust. 3 zastępując go brzmieniem:

„3. Pomoc udzielana przedsiębiorcom na podstawie niniej-
szej uchwały jest pomocą de minimis w rozumieniu art. 2 rozpo-
rządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2007 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de mi-
nimis. Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy 
de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w ciągu 3 ostatnich 
lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie 
pomocy, nie może przekroczyć równowartości 200.000 euro”;

2) zmienia się treść § 5 ust. 2 zastępując go brzmieniem:

„2. Zwolnienia od podatku stosuje się w wyniku złożenia 
przez przedsiębiorcę wniosku wraz z dokumentacją świadczącą 
o utworzeniu nowych miejsc pracy oraz oświadczenia o wielkości 
brutto pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w ciągu trzech 
ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem  
o udzielenie pomocy”;

3) zmienia się treść § 6 ust. 2 lit. e, zastępując go brzmie-
niem:

„e) oświadczenie o wielkości brutto pomocy de minimis, 
otrzymanej w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień 
wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy”;

4) zmienia się treść § 6 ust. 5 lit. b zastępując go brzmie-
niem:

„b) oświadczenie o wielkości brutto pomocy de minimis, 
otrzymanej w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień 
złożenia oświadczenia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Nysie.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik
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[1)  przedszkola publiczne – w wysokości równej wydatkom 
przewidzianym na każdego ucznia lub wychowanka w przed-
szkolach publicznych, prowadzonych przez Miasto Opole,

2) szkoły publiczne – w wysokości równej wydatkom prze-
widzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu  
i rodzaju, prowadzonych przez Miasto Opole,

3) placówki publiczne – w wysokości równej wydatkom 
przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego sa-
mego typu i rodzajuprowadzonych przez Miasto Opole. W przy-
padku braku na obszarze Opola placówki danego typu lub rodza-
ju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana 
na jednego wychowanka placówki danego typu lub rodzaju,  
w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego,]*

4) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, 
w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek na-
uki – w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucz-
nia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

5) przedszkola niepubliczne – w wysokości 75% ustalo-
nych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych  
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wycho-
wanka,

6) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, 
niewymienione w pkt 4 – w wysokości 50% ustalonych w budże-
cie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach pub-
licznych tego samego typu lub rodzaju w przeliczeniu na jednego 
ucznia. W przypadku braku na obszarze Opola szkoły danego 
typu lub rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki 
bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowa-
dzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju,

[ 7) placówki niepubliczne oraz internaty – w wysokości 
równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego 
wychowanka w tego samego rodzaju placówce publicznej. ]*

2. Do ustalenia wysokości planowanej na rok budżetowy 
dotacji przyjmuje się liczbę uczniów wykazaną przez dotowane-
go w Systemie Informacji Oświatowej.

[ § 4.1. Dotację przekazuje się zaliczkowo w 12 częściach, 
w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, uwzględniając faktycz-
ną, podawaną przez szkołę w każdym miesiącu liczbę uczniów, 
nie większą jednak niż wykazaną w Systemie Informacji Oświa-
towej.] *

 2. W miesiącach wakacyjnych dotacja przysługuje na 
średnią liczbę uczniów lub wychowanków obliczoną za okres od 
września do czerwca danego roku szkolnego.

 3. W pierwszych miesiącach roku kalendarzowego,  
w przypadku braku informacji o kwocie standardu A – kwocie, 
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły  
w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego, części dotacji mogą być niższe od przekazywa-
nych w następnych miesiącach.

[ 4. W ostatniej części dotacji następuje roczne rozlicze-
nie dotacji w oparciu o faktyczną liczbę uczniów, nie większą niż 
przyjętą zgodnie z § 3 ust. 2. ] *

§ 5.1. Osoba prawna lub fizyczna otrzymująca dotację jest 
zobowiązana:

1) sporządzić i przekazać rozliczenie otrzymanej dotacji 
za okres od początku roku do końca minionego miesiąca spra-
wozdawczego w terminie do 10 każdego miesiąca z uwzględnie-
niem aktualnej liczby uczniów i wychowanków;

2) składać comiesięczne rozliczenia, według wzoru stano-
wiącego załącznik nr 2 do uchwały; 

3) zawiadomić o zamiarze i terminie likwidacji szkoły;
4) złożyć roczne sprawozdanie według wzoru stanowiące-

go załącznik nr 3 do uchwały wraz z częścią opisową w terminie 
do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1 
powoduje wstrzymanie przekazania dotacji.

§ 6. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wy-
korzystania dotacji w zakresie:

a) sposobu wykorzystania dotacji,
b) liczby i wykazu uczniów, 
c) dokumentacji składanej przez dotowanego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Opola.

§ 8. Uchyla się:

1) uchwałę Nr XXXVIII/518/01 Rady Miasta Opola z dnia  
22 marca 2001 r. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicz-
nym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom o uprawnieniach 
szkół publicznych, działającym na terenie miasta Opola;

2) uchwałę Nr XVII/140/03 Rady Miasta Opola z dnia  
21 sierpnia 2003 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/518/01 Rady 
Miasta Opola z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szko-
łom o uprawnieniach szkół publicznych, działającym na terenie 
miasta Opola;

3) uchwałę Nr XXII/199/03 Rady Miasta Opola z dnia  
18 grudnia 2003 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/518/01 Rady 
Miasta Opola z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szko-
łom o uprawnieniach szkół publicznych, działającym na terenie 
miasta Opola;

4) uchwałę Nr XXXVIII/519/01 Rady Miasta Opola z dnia 
22 marca 2001 r. w sprawie zasad udzielania dotacji publicznym 
szkołom ponadpodstawowym, działającym na terenie miasta 
Opola, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka sa-
morządu terytorialnego;

5) uchwałę Nr LVI/683/02 Rady Miasta Opola z dnia  
28 lutego 2002 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/519/01 Rady 
Miasta Opola z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji publicznym szkołom ponadpodstawowym, działającym 
na terenie miasta Opola, dla których organem prowadzącym nie 
jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wieceprzewodnicząca Rady
Halina Dąbrowska

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
uchwałą Nr 3/20/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. orzekło nie-
ważność tej części uchwały
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIII/236/07

Rady Miasta Opola
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Opole, dnia……….

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
NA ROK……..

1. Pełna nazwa i adres szkoły (placówki)*
……………………………………………………………………………………...............………………………………………………

……………………………………………………………………………………..............………………………………………………
2. Nazwa i adres osoby prowadzącej*
……………………………………………………………………………………………………………...............………………………

………………………………………………………………............................................................................................................

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek (ostatnie, aktualne zaświadczenie)

……………………………………………………………………………………………………………….................………………….

4. Numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej lub udzielenia zezwolenia na założenie publicz-
nej szkoły lub przedszkola (ostatnia, aktualna decyzja)

………………………………………………………………………………………………….............................................................

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację
…………………………………………………………………………………………………………………...............…………………

………………………………………………………………………………………………………..............…………………………….
6. Planowana liczba uczniów/wychowanków w:

a/ przedszkolu………….................................................................................................................................................…….....
     w tym spoza Opola…..................................................................................................................................................………

b/ szkole podstawowej……................................................................................................................................................……

c/ gimnazjum……….................................................................................................................................................……………

d/ szkole ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej):
dla młodzieży……..................................................................................................................................................................….
dla dorosłych (system stacjonarny)………............................................................................................................................…..
dla dorosłych (system zaoczny)………...........................................................................................................................……….

e/ innej placówce: ………....................................................................................................................................................……

7. Osoba prowadząca zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz prze-
znaczania dotacji na realizację celów wynikających z ustawy o systemie oświaty. Termin składania wniosku do 30 września 
roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

                                                                                           ………………………………………………                                                                       
                                                    

                                                                                                                              pieczęć i czytelny podpis osoby prowadzącej**

*zgodnie z ostatnim (aktualnym) wpisem do ewidencji oraz decyzja o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu      zezwolenia na 
założenie publicznej szkoły lub przedszkola

**w przypadku osoby prawnej podpisy osób upoważnionych na podstawie KRS do jej reprezentowania
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Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXIII/236/07 

Rady Miasta Opola
z dnia 28 grudnia 2007 r.

         Opole, dnia ………………

        Urząd Miasta
        Wydział Budżetu
        Referat Planowania Budżetu

Rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od dnia……................…… do dnia……….....................…

Rozdział ………….............................................................

- środki otrzymane w okresie j.w.      ………………….
- wydatki w okresie od ………… do …………….    ………………….
- stan środków na koniec miesiąca     ………………….

Rzeczywista liczba uczniów w miesiącu rozliczeniowym   ………………….
Przewidywana liczba uczniów na następny miesiąc   ………………….
Rzeczywista liczba uczniów w miesiącu grudniu wg stanu
na dzień sporządzenia rozliczenia za miesiąc listopad br.   ………………….

…………………………….
   Wydział merytoryczny

    ………………………… …………………………
                                                                Główny księgowy                           Dyrektor

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XXIII/236/07

Rady Miasta Opola
z dnia 28 grudnia 2007 r.

           Opole, dnia ………………

        Urząd Miasta
        Wydział Budżetu
        Referat Planowania Budżetu

Rozliczenie otrzymanych dotacji i wydatków 
 za okres od dnia……......…… do dnia…….....……

Rozdział …………..

- dotacje otrzymane za okres j.w.      ………………….
- wydatki za okres j.w.   …………….    ………………….
   w tym:
- wynagrodzenia    …………………….
- pomoce naukowe    …………………….
- materiały i wyposażenie   …………………….
- zakup energii    …………………….
- usługi pozostałe    …………………….
- inne     …………………….

…………………………       …………………………
        Główny księgowy                                                                                         Dyrektor
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Uchwała Nr XXIV/245/08
Rady Miasta Opola

z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w Opolu – Grudzicach (Północ)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 
1337), 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, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz w związku z uchwałą 
Nr LVIII/650/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów w Opolu – Grudzicach 
(Północ), po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustalenia-
mi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Opola (uchwała Nr XXXVII/505/2001 Rady 
Miasta Opola z dnia 22 lutego 2001 r. i uchwała Nr LIV/602/05 
Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r.), Rada Miasta 
Opola uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów w Opolu – Grudzicach (Północ) w gra-
nicach określonych na rysunku planu, o powierzchni 102 ha.

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu miejsco-
wego w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu;
2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego;

2) przeznaczeniu terenu / przeznaczeniu podstawo-
wym terenu – należy przez to rozumieć funkcję podstawową 
terenu realizowaną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 
uchwale;

3) działce – należy przez to rozumieć zabudowaną lub nie-
zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometrycz-
ne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i nie jest objęta 
w niniejszym planie zakazem zabudowy;

4) wskaźnik zabudowy działki / powierzchni biologicz-
nie czynnej – należy przez to rozumieć stosunek powierzch-
ni zabudowy obiektów kubaturowych/powierzchni biologicznie 
czynnej do powierzchni działki o ile w ustaleniach szczegółowych 
nie została wskazana powierzchnia terenu;

5) terenie – należy przez to rozumieć kontur, wydzielony 
na rysunku planu linią rozgraniczającą i opisany odrębnym ozna-
czeniem literowo – cyfrowym, posiadający jednakowe ustalenia 
funkcjonalno – przestrzenne;

6) kondygnacji – należy przez to rozumieć kondygnację 
nadziemną budynku;

7) strefie kontrolowanej zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu – należy przez to rozumieć, wyznaczony na rysunku 
planu obszar, w którym obowiązują przepisy dotyczące odległo-
ści projektowanego zagospodarowania i uzbrojenia terenu od 
gazociągu wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Dział I
Ustalenia dla całego obszaru planu

§ 3. Ustalenia Działu I obowiązują o ile ustalenia szczegó-
łowe Działu II. nie stanowią inaczej.

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony i kształ-

towania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§  4.1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów ozna-
czonych w kolumnie 1 tabeli nr 1 symbolem literowym. Zasady 
dopuszczenia innych funkcji i zakazy określa 3 kolumna tabeli.

tabela nr 1 – przeznaczenie terenów

przeznaczenie terenu
symbol 
literowy nazwa przeznaczenia dopuszczenia / zakazy

1 2 3

MN tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

dopuszcza się przeznaczenie max 30% powierzchni całkowitej 
budynku mieszkalnego pod usługi,
dopuszcza się domy mieszkalne do 4 lokali mieszkalnych,
dopuszcza się lokalizację garaży i obiektów gospodarczych 
związanych wyłącznie z funkcją mieszkaniową 
zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów 
ciężarowych powyżej 3,5 t
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MNU tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinno-usługowej

dopuszcza się przeznaczenie max 50% powierzchni działki pod funkcję 
usługową – funkcja usługowa może być realizowana w odrębnym 
obiekcie,
zakazuje się lokalizacji funkcji związanych z obsługą komunikacji np. 
warsztatów samochodowych, baz transportowych itp.,
zakazuje się lokalizacji garaży i miejsc postojowych dla 
samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t

MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej/usługowej dopuszcza się realizację jednej lub obu funkcji na jednej działce

U tereny zabudowy usługowej 
z wyłączeniem stacji paliw

dopuszcza się przeznaczenie max 50% powierzchni całkowitej obiektu 
pod funkcję mieszkaniową,

US tereny sportu i rekreacji

R tereny rolnicze
zakazuje się zabudowy kubaturowej,
dopuszcza się zalesienie z wyłączeniem terenu strefy kontrolowanej 
zabudowy i zagospodarowania terenu

P/U
tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów/zabudowy 
usługowej

dopuszcza się realizację jednej lub obu funkcji na jednej działce

ZL lasy zakazuje się zabudowy kubaturowej
ZP tereny zieleni urządzonej dopuszcza się urządzenia sportowo – rekreacyjne, ciągi piesze

KD tereny dróg publicznych dopuszcza się parkingi, zieleń urządzoną, obiekty obsługi 
komunikacyjnej

KDW tereny dróg wewnętrznych (ulice, 
ciągi pieszo-jezdne) dopuszcza się zieleń urządzoną

KDW-P tereny dróg wewnętrznych - ciągi 
piesze dopuszcza się zieleń urządzoną

E teren infrastruktury technicznej 
– elektroenergetyka 

G teren infrastruktury technicznej 
– gazownictwo

K teren infrastruktury technicznej 
– kanalizacja (pompownie ścieków)

2. Ustala się, że lokalizacja zabudowy garażowej, gospo-
darczej, zieleni urządzonej, miejsc parkingowych oraz dróg we-
wnętrznych w granicach terenów wyznaczonych liniami rozgra-
niczającymi a przeznaczonych pod zabudowę kubaturową jest 
zgodna z planem.

3. Ustala się, że na całym obszarze opracowania możliwa 
jest lokalizacja obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej  

(z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej) na ewentualnie 
wydzielonych działkach o powierzchni do 200 m2. 

4. Nie ustala się tymczasowego sposobu użytkowania te-
renu.

§ 5.1. Ustala się wskaźniki zagospodarowania działki 
zgodnie z tabelą nr 2:

tabela nr 2 – wskaźniki zabudowy działki

lp. przeznaczenie terenu maksymalny wskaźnik 
zabudowy działki [%]

minimalny wskaźnik 
powierzchni biologicznie 

czynnej [%]
1 2 3 4

1.
MN - dla działek o powierzchni do 300 m² 55 25

MN - dla działek o powierzchni od 300 do 500 m² 50 30
MN - dla działek o powierzchni powyżej 500 m² 35 55

2. MNU 50 30
3. MN/U 60 25
4. U 65 15
5. US 30 nie określa się
6. P/U 80 15
7. ZP 10 nie określa się
8. E, K,G nie określa się nie określa się

2. Dopuszcza się inne parametry (przekraczające wskaź-
niki zawarte w tabeli) zagospodarowania działek zabudowa-
nych co oznacza, że dopuszcza się remonty, modernizację i 
przebudowę istniejącej zabudowy jak również budowę budynku  
o powierzchni zabudowy nie większej od powierzchni zabudowy 
budynku przeznaczonego do rozbiórki.

3. Zakazuje się zmiany przeznaczenia budynków garażo-
wych i gospodarczych na funkcje mieszkaniowe.

§ 6.1. Ustala się parametry kształtowania zabudowy zgod-
nie z tabelą nr 3:
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tabela nr 3 – parametry kształtowania zabudowy

lp. przeznaczenie 
zabudowy

max wysokość 
zabudowy [m] układ głównej kalenicy budynku geometria dachu

spadek głównych połaci [º]

1 2 3 4 5

1. MN 12
kalenica prostopadła lub 

równoległa do ulicy 
lub bocznej granicy działki

dach stromy, symetryczny
30 ÷ 45

2. MNU 12
kalenica prostopadła lub 

równoległa do ulicy
lub bocznej granicy działki

dach stromy, symetryczny
30 ÷ 45

3. MN/U 12
kalenica prostopadła lub 

równoległa do ulicy
lub bocznej granicy działki

dach stromy, symetryczny
30 ÷ 45

4. U 12
kalenica prostopadła lub 

równoległa do ulicy
lub bocznej granicy działki

dach stromy, symetryczny
25 ÷ 40

5. US 12 nie określa się dach stromy, symetryczny
30 ÷ 45

6. P/U 15 nie określa się
dach stromy, symetryczny

do 36, 
dopuszcza się dachy płaskie

7. ZP 9 nie określa się
dach stromy, symetryczny

30 ÷ 40,
dopuszcza się dachy płaskie

2. Ustala się, że obiekty garażowe i gospodarcze położone 
na terenach U, P/U należy traktować jak obiekty przeznaczenia 
podstawowego terenu przyjmując odpowiednie parametry tabeli 
nr 3, przy czym realizowane jako budynki wolno stojące nie mogą 
przekraczać wysokości 7 m.

3. Ustala się następujące zasady budowy wolno stojących 
obiektów garażowych i gospodarczych związanych z funkcją 
mieszkaniową:

1) wysokość: do 6 m dla obiektów z dachami stromymi, do 
3,5 m dla obiektów o dachach płaskich,

2) kubatura: do 25% obiektu funkcji podstawowej,
3) kierunek kalenicy: prostopadły lub równoległy do głów-

nej kalenicy budynku o funkcji podstawowej,
4) geometria dachu:
a) spadki połaci dachowych: jak w budynku o funkcji pod-

stawowej z tolerancją do 20% w granicach 25 ÷ 45 stopni,
b) dopuszcza się dach płaski gdy budynek o funkcji podsta-

wowej kryty jest dachem płaskim,
c) dopuszcza się dach płaski gdy budynek o funkcji pod-

stawowej kryty jest dachem stromym tylko wtedy gdy projektowa-
ny obiekt położony będzie za budynkiem o funkcji podstawowej  
i minimum 20 m od linii rozgraniczających dróg publicznych.

§ 7. Ustala się następujące zasady kształtowania ładu 
przestrzennego:

1) zasada realizacji zabudowy wzdłuż dróg:
a) wzdłuż dróg publicznych:
- jeżeli została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy 

– kubatura projektowanego budynku nie może jej przekraczać,
- jeżeli została wyznaczona obowiązująca linia zabudowy 

– kubatura projektowanego budynku winna się z nią stykać,
- jeżeli nie została wyznaczona żadna linia zabudowy  

a teren jest zabudowany – linia frontowej elewacji istniejącego 
budynku położonego najbliżej linii rozgraniczającej drogi publicz-
nej stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy jednak nie mniej niż 
stanowią przepisy o drogach publicznych,

- zakazuje się odtworzenia, rozbudowy budynku lub jego 
części położonej w pasie między linią zabudowy a linią rozgrani-
czającą dróg lub, gdy nie wyznaczono linii zabudowy, w odległo-
ści mniejszej określonej w przepisach o drogach publicznych,

- zakazuje się nadbudowy budynku lub jego części położo-
nej w pasie między linią zabudowy a linią rozgraniczającą dróg 
oznaczonych na rysunku planu KD-L i KD-G;

b) wzdłuż dróg wewnętrznych:
- jeżeli nie została wyznaczona żadna linia zabudowy - 

minimalna odległość zabudowy od linii rozgraniczających dróg 
wynosi 4 m,

- zakazuje się odtworzenia, rozbudowy budynku lub jego 
części położonej w pasie między linią zabudowy a linią rozgrani-
czającą dróg lub, gdy nie wyznaczono linii zabudowy, w odległo-
ści mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczających dróg;

2) zasada kształtowania zabudowy:
a) wysokość zabudowy podana w ustaleniach dla poszcze-

gólnych terenów dotyczy zabudowy kubaturowej i innych obiek-
tów przestrzennych,

b) zakazuje się realizacji dachów o przesuniętej w pionie 
kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach połaci,

c) dopuszcza się stosowanie naczółków, lukarn, okien da-
chowych bez limitowania nachylenia połaci daszków,

d) zakazuje się stosowania płyt elewacyjnych wykonanych 
z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie ściany,

e) minimalna szerokość elewacji frontowej:
- dla budynku wolno stojącego – 8 m,
- dla budynku w zabudowie bliźniaczej – 6 m,
- dla budynku w zabudowie szeregowej – 6 m,
3) zasada lokalizacji zabudowy w odniesieniu do granicy  

z sąsiednią działką:
a) dopuszcza się zabudowę w odległości równej lub więk-

szej niż 3 m,
b) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej bez-

pośrednio przy granicy w układzie zabudowy bliźniaczej:
- jeżeli tę formę zabudowy wyznaczono na rysunku planu,
- jeżeli na sąsiedniej działce istnieje budynek o funkcji pod-

stawowej terenu wybudowany przy wspólnej granicy działek,
- jeżeli tej formy zabudowy nie wyznaczono na rysunku 

planu – wymaga się zgodnego wystąpienia o budowę właścicieli 
sąsiadujących działek,

 - jeżeli zachowane zostaną zasady zabudowy określone  
w punkcie 4 niniejszego ustępu, przy czym nie dotyczą one dobu-
dowy do istniejącego budynku na sąsiedniej działce – kryteriami 
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w zakresie elewacji, wysokości zabudowy i geometrii dachu jest 
istniejący budynek,

c) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej bez-
pośrednio przy granicy w układzie zabudowy szeregowej:

- na terenach wskazanych ustaleniami planu,
- jako kontynuację istniejącej zabudowy szeregowej,
- dla terenów niezabudowanych wymaga się zgodnego 

wystąpienia o budowę szeregu zabudowy,
- jeżeli zachowane zostaną zasady zabudowy określone 

w punkcie 5 niniejszego ustępu, przy czym nie dotyczą one kon-
tynuacji zabudowy – kryteriami w zakresie elewacji, wysokości 
zabudowy i geometrii dachu jest istniejąca zabudowa,

d) dopuszcza się zabudowę o przeznaczeniu innym niż 
podstawowe (garaże, budynki gospodarcze) bezpośrednio przy 
granicy, jeżeli sąsiednia działka ma takie same przeznaczenie  
w planie – budynki winny być usytuowane min. 20 m od linii roz-
graniczających dróg publicznych lub wewnętrznych, o wysokości 
do 3,5 m i dachu płaskim,

e) dopuszcza się zabudowę przy granicy jeżeli na sąsied-
niej działce, bezpośrednio przy granicy istnieje budynek – ist-
niejący budynek stanowi kryteria nowej zabudowy w zakresie 
wysokości i geometrii dachu;

4) zasada zabudowy bliźniaczej:
a) wysokość budynków: dopuszcza się różnicę wysokości 

do 1,40 m,
b) układ głównej kalenicy: prostopadły do wspólnej grani-

cy działki,
c) nachylenie głównych połaci dachowych: jednakowe,
d) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna w kolorze na-

turalnym,
e) elewacje w kolorach pastelowych z wyłączeniem kolo-

rów: niebieskiego, czerwieni, fioletu;
5) zasada zabudowy szeregowej:
a) wysokość budynków: jednakowa minimum dla 3 budyn-

ków w szeregu, przy czym dopuszczalna różnica wysokości do 
1,40 m,

b) układ głównej kalenicy: prostopadły do wspólnej granicy 
działki,

c) nachylenie głównych połaci dachowych: jednakowe,
d) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna w kolorze na-

turalnym,
e) elewacje w kolorach pastelowych z wyłączeniem kolo-

rów: niebieskiego, czerwieni, fioletu;
6) zasada rozbudowy:
a) budynku krytym dachem stromym: rozbudowa winna 

być kryta dachem stromym o nachyleniu połaci jak w budynku 
podlegającym rozbudowie, z tolerancją do 20 %,

b) budynku krytym dachem płaskim: rozbudowa winna być 
kryta dachem płaskim,

c) budynku krytym dachem mansardowym: rozbudowa 
winna być kryta dachem mansardowym lub stromym,

d) w przypadku realizacji rozbudowy wzdłuż granicy dział-
ki dopuszcza się dach jednospadowy o nachyleniu połaci jak  
w budynku podlegającym rozbudowie, z tolerancją do 20 %,

e) dopuszcza się zachowanie wysokości istniejącego bu-
dynku nawet gdy przekracza ona wielkości wskazane w ustale-
niach Działu I i II,

f) elewacje (proporcje podziałów, materiały wykończenio-
we, stolarka okienna i drzwiowa) winny nawiązywać do elewacji 
istniejącego budynku, chyba, że jest bardzo brzydka i zmiana 
elewacji następuje na całym obiekcie, łącznie z istniejącym;

7) zasada nadbudowy:
a) dopuszczalna wysokość: zgodna z tabelą nr 3, przy 

czym dla budynków posiadających 2 lub więcej kondygnacji kry-
tych dachem płaskim zakazuje się nadbudowy następną kondyg-
nacją krytą dachem płaskim,

b) geometria dachu: zgodna z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I i II, przy czym dopuszcza się nadbudowę budynków jed-
nokondygnacyjnych posiadających płaski dach o jedną kondyg-
nację z płaskim dachem,

c) zakazuje się nadbudowy budynków zrealizowanych  
w układzie zabudowy bliźniaczej lub szeregowej;

8) zasada budowy ogrodzeń:
a) wysokość od strony dróg publicznych – do 1,50 m,  

w tym pełne do wysokości 1,20 m, z wyłączeniem ogrodzeń te-
renów P/U gdzie dopuszcza się wysokość 2,00 m, w tym pełne 
do 1,20 m, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejących 
ogrodzeń niespełniających przedmiotowego kryterium,

b) zakazuje się budowy ogrodzeń wykonanych z prefabry-
kowanych elementów betonowych.

 
Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody:

1) na terenach oznaczonych symbolami MNU, MN/U obo-
wiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi;

2) na terenach oznaczonych symbolami MN obowiązują 
dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej;

3) do celów grzewczych należy planować stosowanie pa-
liw ekologicznych;

4) działalność gospodarcza nie może powodować uciążli-
wości wykraczających poza granice terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny;

5) gospodarowanie odpadami innymi niż niebezpieczne nale-
ży prowadzić zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

Rozdział 3
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej

§ 9. Na obszarze planu nie występują obiekty lub tereny 
objęte ochroną.

Rozdział 4
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych

§ 10. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształ-
towania przestrzeni publicznych:

1) zakazuje się stosowania barier architektonicznych powodu-
jących ograniczenie dostępności osobom niepełnosprawnym;

2) w strefach pieszych należy przewidzieć strefy wypo-
czynku z zielenią towarzyszącą;

3) usytuowanie szyldów winno spełniać następujące wa-
runki:

a) dopuszcza się umieszczenie na ogrodzeniu posesji  
w pasie 1,50 m od wejścia / wjazdu na posesję,

b) umieszczone na elewacji budynku:
- nie mogą deformować bryły ani zakłócać fasady,
- wyłącznie do wysokości stropu nad 1. kondygnacją nad-

ziemną, w pasie max 1,5 m wokół wejścia do budynku;
4) usytuowanie reklam winno spełniać następujące warunki:
a) zakazuje się umieszczania na ogrodzeniu posesji,
b) nie może naruszać widoczności na drogach publicz-

nych, ani przesłaniać lub stanowić bezpośredniego tła dla zna-
ków drogowych,

c) ustala się moduł projektowy reklamy 30 x 60 cm,
d) umieszczone na elewacji budynku:
- do wysokości 1. kondygnacji nadziemnej: umieszczone  

w układzie pionowym lub poziomym,
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- powyżej 1. kondygnacji: w układzie pionowym, o wysoko-
ści minimum jednej kondygnacji budynku i szerokości do 1,80 m 
zajmując maksymalnie 20% powierzchni elewacji,

e) dopuszcza się sytuowanie wolno stojących reklam o wyso-
kości do 4,80 m i szerokości do 1,8 m w minimalnej odległości:

- 2,00 m od linii rozgraniczających drogi publicznej,
- 15,00 m od skrzyżowań dróg.

Rozdział 5
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów polegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów

§ 11. Na obszarze planu nie występują tereny i obiekty ob-
jęte ochroną na podstawie odrębnych przepisów.

 
Rozdział 6
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości

§ 12.1. Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod za-

budowę mieszkaniową jednorodzinną:
a) wolno stojącą – 0,045 ha,
b) bliźniaczą – 0,035 ha,
c) szeregową – 0,02 ha;
2) podział nieruchomości winien uwzględniać wskaźniki 

zagospodarowania działki; zakazuje się wyodrębnienia nowej 
działki z istniejącą zabudową niespełniającej przedmiotowych 
warunków;

3) dopuszcza się ustanowienie służebności drogowej do 
jednej działki (minimalna szerokość przejazdu – 3,5 m);

4) front działek wydzielonych pod wolno stojącą zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, jednorodzinno - usługową nie mo-
że być mniejszy niż 18 metrów, ograniczenie nie dotyczy działek 
położonych na końcu drogi bez przejazdu;

5) warunki wydzielenia drogi wewnętrznej dopuszczonej 
do ruchu kołowego:

a) minimalna szerokość w terenach o funkcjach mieszka-
niowych i mieszkaniowo – usługowych, obsługująca więcej niż 
jedną działkę: 5,0 m,

b) wyznaczenie drogi wewnętrznej nie mającej dwustron-
nego połączenia z układem dróg publicznych wymaga wyzna-
czenia placu do zawracania pojazdów - ustalenie nie dotyczy 
wyznaczenia drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do jednej 
nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę. W przypadku 
uznania drogi wewnętrznej jako drogi pożarowej plac do zawra-
cania winien mieć wymiary 20 x 20 m.

2. Nie ustala się obszarów wymagających scaleń nieru-
chomości.

Rozdział 7
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 13. Na obszarze planu oznaczono przebieg przesyłowe-
go gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy nominalnej DN 150 
i ciśnieniu nominalnym PN 4.0 MPa. Na rysunku planu wyznaczo-
no strefę kontrolowanej zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej

§ 14.1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej:

1) ustala się prowadzenie projektowanych sieci w sposób, 
który nie ograniczy możliwości wykorzystania terenu określonych 
w planie;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
- ustala się rozbudowę sieci wodociągowych;
3) w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków:
- dla nowych obiektów ustala się odprowadzenie ścieków 

do sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza się realizacji zbior-
ników bezodpływowych na ścieki sanitarne,

- ustala się konieczność podczyszczenia ścieków wytwa-
rzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
przed odprowadzeniem ich do kanalizacji, jeżeli nie będą odpo-
wiadały ustalonym normom jakościowym;

4) w zakresie odprowadzenia ścieków opadowych:
- ustala się budowę kanalizacji deszczowej w celu od-

wodnienia dróg i odprowadzenia wód opadowych z powierzchni 
utwardzonych działek i z dachów, 

- wody opadowe z obszaru objętego opracowaniem prze-
widuje się odprowadzić do sieci deszczowej, której odbiornikiem 
jest potok Malina,

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
- zasilanie w gaz przewidziano z istniejących sieci z możli-

wością ich rozbudowy,
- dopuszcza się wprowadzenie niskociśnieniowej sieci za-

opatrzenia w gaz;
6) w zakresie elektroenergetyki:
- zasilanie w energię elektryczną przewidziano z istnieją-

cych linii z możliwością ich rozbudowy,
- wymaga się prowadzenia nowych linii średniego i niskie-

go napięcia wyłącznie pod powierzchnią terenu;
 7) w zakresie sieci teletechnicznych:
- sieci teletechniczne należy prowadzić pod powierzchnią 

terenu;
8) w zakresie gospodarki cieplnej:
- gospodarka cieplna powinna zostać oparta na indywidual-

nych kotłowniach pracujących na paliwie gazowym, ropopochod-
nych albo wykorzystujących energię elektryczną lub słoneczną 
oraz „pompy ciepła”,

- dopuszcza się rozbudowę sieci ciepłowniczej i zaopatrze-
nie w ciepło ze źródeł zdalaczynnych,

- dopuszcza się stosowanie kotłów ekologicznych na pa-
liwo stałe (np.: spalające drewno, słomę lub węgiel) wyłącznie  
z paleniskiem ekologicznym, np.: retortowym,

- zakazuje się lokalizowania zbiorników nadziemnych na 
gaz lub na inne paliwa w pasie terenu położonym między liniami 
rozgraniczającymi ulic a ścianą budynku;

9) w zakresie telefonii komórkowej: 
- zakazuje się lokalizacji masztów telefonii komórkowej.
2. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich istniejących 

sieci i urządzeń uzbrojenia terenu niekolidujących z zainwesto-
waniem przesądzonym niniejszym planem.

3. Nowe odcinki sieci infrastruktury technicznej należy pro-
wadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic jako podziemne 
– za zgodą zarządcy drogi. Dopuszcza się prowadzenie pod-
ziemnych sieci infrastruktury technicznej poza terenem ulic i dróg 
wewnętrznych w sposób zapewniający możliwość zabudowy 
działek wskazany w na rysunku.

4. Dopuszcza się możliwość wymiany i remontów istniejących 
sieci infrastruktury technicznej, a także korekty ich przebiegów.

Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji

§ 15. Ustala się następujące wskaźniki i wymagania dla 
komunikacji:
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1) wymaga się zachowania minimalnych ilości miejsc par-
kingowych na działce - wykaz funkcji obiektów na działkach, ilości 
miejsc parkingowych i jednostek odniesienia zawiera tabela nr 3:

tabela nr 3 – miejsca parkingowe

funkcja obiektu ilość miejsc 
parkingowych jednostka odniesienia

budynki mieszkalne (mieszkania) 1÷2 1 mieszkanie lub dom jednorodzinny

biura i budynki administracji 1 30 ÷ 40 m² pow. użytkowej

pomieszczenia o dużej częstotliwości 
odwiedzających (praktyki lekarskie, 
poczta, biura wysyłkowe) 

1 20 ÷ 30 m² pow. użytkowej

sklepy do 700 m2 pow. użytkowej 1 (ale nie mniej niż 2 
miejsca na 1 sklep) 30 ÷ 50 m² pow. sprzedaży

sklepy powyżej 700 m2 pow. użytkowej 1 10 ÷ 30 m² pow. sprzedaży

kościoły 1 10 ÷ 40 miejsc siedzących

boiska sportowe 1
+ 1

50 m² pow. sportowej
+ 10 ÷ 15 odwiedzających

hale gier i zabaw
hale sportowe

1
+ 1

50 m² powierzchni
+ 10 ÷ 15 odwiedzających

baseny kąpielowe zamknięte 1
+ 1

5 ÷ 10 szafek na odzież
+ 10 ÷ 15 odwiedzających

korty tenisowe 3 ÷ 4
+ 1

1 kort
+ 10 ÷ 15 odwiedzających

restauracje 1 4 ÷ 8 m² pow. dla gości

salony gry 1
(minimum 3 miejsca)

10 ÷ 20 m² pow. użytkowej zabudowanej 
aparatami do gry

hotele, pensjonaty 1 2 ÷ 6 łóżek

przedszkola, żłobki 1 (minimum 2 miejsca) 20 ÷ 30 dzieci

domy kultury 1 15 osób odwiedzających

zakłady handlowe, przedsiębiorstwa 1 50 ÷ 70 m² pow. użytkowej
lub na 3 osoby zatrudnione

magazyny, place magazynowe 
(składowe) 1 120 m² pow. użytkowej

lub na 3 osoby zatrudnione

place wystawowe i place handlowe 1 80 ÷ 100 m² pow. użytkowej
lub na 1 osobę zatrudnioną

warsztaty samochodowe 6 1 stanowisko napraw

myjnie samochodowe 3 1 stanowisko do mycia
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2) nie dopuszcza się bilansowania miejsc postojowych 
wzdłuż ulic (nie dotyczy obiektów celu publicznego realizowa-
nych przez samorząd lokalny);

3) ustalenia dla komunikacji:
a) KD-G - droga publiczna klasy „główna”:
- jedna jezdnia o minimalnej szerokości 7 m, 
- przekrój uliczny,
- po obniżeniu kategorii funkcjonalnej drogi dopuszcza 

się zmianę klasy drogi na „zbiorczą”,
b) KD-L - droga publiczna klasy „lokalna”:
- jedna jezdnia o minimalnej szerokości 6 m, 
- przekrój uliczny, 
c) KD-D - droga publiczna klasy „dojazdowa”:
- jedna jezdnia o minimalnej szerokości 6 m, 
- przekrój uliczny, 
- dopuszcza się obniżenie parametrów jezdni o ile jest to 

przebieg istniejącej drogi,
d) KDW - droga wewnętrzne realizowane jako:
- ciąg pieszo - jezdny o minimalnej szerokości 5 m o ile 

nie został wyznaczony na rysunku planu,
- dojazd o minimalnej szerokości jezdni 3,5 m,
- ciąg pieszy o minimalnej szerokości 2,4 m,
e) KDW-P - drogi wewnętrzne realizowane jako:
- ciąg pieszy o minimalnej szerokości 2,4 m;
4) warunki zjazdu oraz włączenia dróg wewnętrznych do 

drogi publicznej ustala zarządca tej drogi.

Dzial II
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyznaczonych 

planem

§ 16. Ustalenia niniejszego Działu II dotyczą budowy no-
wych budynków, zasady rozbudowy i nadbudowy istniejących 
budynków określają przepisy § 7 pkt 6 i 7.

§ 17. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem:

1) 1.MN (1,55 ha): dla zabudowy szeregowej ustala się 
nakaz zachowania wysokości i geometrii dachu, pozostałe usta-
lenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami Działu I;

2) 2.MN (1,82 ha): dla zabudowy szeregowej ustala się 
nakaz zachowania wysokości i geometrii dachu, pozostałe usta-
lenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami Działu I.;

3) 3.MN (0,82 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

4) 4.MN (0,34 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

5) 5.MN (0,48 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

6) 6.MN (1,37 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

7) 7.MN (0,77 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

8) 8.MN (0,82 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

9) 9.MN (2,23 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

10) 10.MN (0,12 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

11) 11.MN (0,28 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

12) 12.MN (0,60 ha): dla zabudowy szeregowej ustala się 
nakaz zachowania wysokości i geometrii dachu, pozostałe usta-
lenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami Działu I,

13) 13.MN (0,94 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

14) 14.MN (0,61 ha):dla zabudowy szeregowej ustala się 
nakaz zachowania wysokości i geometrii dachu, pozostałe usta-
lenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU I.;

15) 15.MN (1,39 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

16) 16.MN (0,82 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

17) 17.MN (1,63 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

18) 18.MN (1,20 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

19) 19.MN (1,70 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

20) 20.MN (2,20 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

21) 21.MN (4,38 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

22) 22.MN (1,10 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

23) 23.MN (0,37 ha): wysokość zabudowy: do 10,0 m,
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
24) 24.MN (1,24 ha): wysokość zabudowy: do 10,0 m, 
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
25) 25.MN (1,18 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
26) 26.MN (0,51 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
27) 27.MN (1,06 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
28) 28.MN (0,15 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
29) 29.MN (0,55 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
30) 30.MN (0,21 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
31) 31.MN (0,21 ha): spadek głównych połaci [º]: 36 ÷ 45, 
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
32) 32.MN (1,15 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,

33) 33.MN (2,16 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

34) 34.MN (0,42 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

35) 35.MN (1,43 ha):
a) wysokość zabudowy: do 10,0 m,
b) spadek głównych połaci [º]: 30 ÷ 36,
c) kryteria zabudowy bliźniaczej:
- wysokość zabudowy: 7,5 ÷ 8,90 m,
- spadek głównych połaci [º]: 30 ÷ 36,
- zasadę podziału działki określa rysunek planu,
d) dopuszcza się odstąpienie od realizacji zabudowy bliź-

niaczej z jednoczesnym zakazem podziału działki, 
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
36) 36.MN (0,30 ha): 
a) minimalna wysokość: 6,5 m,
b) układ głównej kalenicy: prostopadły do bocznej granicy 

działki,
c) spadek głównych połaci [º]: 25 ÷ 36,
d) dopuszcza się zabudowę szeregową, pozostałe ustale-

nia zgodne z odpowiednimi ustaleniami Działu I,
37) 37.MN (1,89 ha): 
a) minimalna wysokość: 7,5 m,
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b) układ głównej kalenicy: prostopadły do bocznej grani-
cy działki, kubatura projektowanego budynku winna stykać się  
z obowiązującą linią zabudowy,

c) spadek głównych połaci [º]: 30 ÷ 40,
d) minimalna szerokość działki: 22,0 m,
e) linie projektowanego podziału na działki wzdłuż ulicy  

J. Cybisa winny być prowadzone równolegle do linii zasad po-
działu określonych na rysunku planu,

pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 
Działu I,

38) 38.MN (1,92 ha): 
a) minimalna wysokość: 6,5 m,
b) układ głównej kalenicy: prostopadły do bocznej granicy 

działki, 
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
39) 39.MN (0,98 ha): 
a) minimalna wysokość: 6,5 m,
b) układ głównej kalenicy: prostopadły do bocznej granicy 

działki, 
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
40) 40.MN (1,64 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
41) 41.MN (0,53 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
42) 42.MN (0,68 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
43) 43.MN (0,33 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
44) 1.MNU (0,51 ha): 
a) dopuszcza się przeznaczenie do 70% powierzchni 

działki pod usługi,
b) dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji produk-

cyjnych, 
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
45) 2.MNU (1,26 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
46) 3.MNU (0,28 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
47) 4.MNU (0,60 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
48) 5.MNU (0,53 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
49) 6.MNU (0,37 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
50) 7.MNU (0,45 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
51) 8.MNU (0,65 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
a) minimalna wysokość: 6,5 m,
b) układ głównej kalenicy: prostopadły do bocznej granicy 

działki,
c) spadek głównych połaci [º]: 36÷45,
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
52) 9.MNU (0,47 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
53) 10.MNU (0,28 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
54) 11.MNU (0,50 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
55) 12.MNU (0,35 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
56) 13.MNU (0,41 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,

57) 14.MNU (0,37 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

58) 15.MNU (0,18 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

59) 16.MNU (1,04 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

60) 17.MNU (0,49 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

61) 18.MNU (0,52 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

62) 19.MNU (0,52 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

63) 20.MNU (0,69 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

64) 21.MNU (0,76 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

65) 22.MNU (0,25 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

66) 23.MNU (0,20 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

67) 24.MNU (0,26 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

68) 25.MNU (0,33 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

69) 26.MNU (0,82 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

70) 27.MNU (0,50 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

71) 28.MNU (0,18 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

72) 29.MNU (0,15 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

73) 30.MNU (0,34 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

74) 31.MNU (0,32 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

75) 32.MNU (0,19 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

76) 33.MNU (1,18 ha): 
a) dopuszczalna wysokość: 10 m,
b) spadek głównych połaci [º]: 36 ÷ 45,
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I, 
77) 34.MNU (0,96 ha):
a) ustala się zabudowę bliźniaczą zgodnie z rysunkiem 

planu,
b) spadek głównych połaci [º]: 36 ÷ 45,
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
78) 35.MNU (0,65 ha): 
a) wysokość zabudowy: do 10,0 m,
b) spadek głównych połaci [º]: 36 ÷ 45,
c) kryteria zabudowy bliźniaczej:
- wysokość zabudowy: 7,6 ÷ 9,0 m,
- spadek głównych połaci [º]: 36 ÷ 40,
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
79) 36.MNU (0,75 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
80) 1.MN/U (0,12 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
81) 2.MN/U (0,10 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
82) 3.MN/U (0,25 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
83) 4.MN/U (0,39 ha): 
a) dopuszczalna wysokość: 10 m,
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b) układ głównej kalenicy: równoległy do ulicy,
c) spadek głównych połaci [º]: 25 ÷ 36,
d) dopuszcza się zabudowę szeregową, 
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
84) 5.MN/U (0,51 ha): 
a) dopuszczalna wysokość: 10 m,
b) układ głównej kalenicy: równoległy do ulicy,
c) spadek głównych połaci [º]: 36÷40,
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
85) 6.MN/U (0,13 ha): 
a) dopuszczalna wysokość: 10 m,
b) układ głównej kalenicy: równoległy do ulicy,
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
86) 7.MN/U (2,23 ha): dopuszcza się zabudowę szerego-

wą zgodnie z rysunkiem planu, 
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
87) 8.MN/U (0,76 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
88) 9.MN/U (0,10 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
89) 10.MN/U (0,51 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
90) 11.MN/U (0,12 ha): 
a) zakaz podziału terenu,
b) dopuszcza się utrzymanie istniejącej funkcji produkcyj-

nej – piekarni, 
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
91) 12.MN/U (1,18 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
92) 13.MN/U (0,14 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
93) 1.U (0,07 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
94) 2.U (0,45 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
95) 3.U (0,22 ha): 
a) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 40%,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%,
c) geometria dachu: dach płaski,
d) ilość kondygnacji: maksymalnie 2,
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
96) 4.U (0,07 ha):
a) dopuszcza się dach płaski w przypadku realizacji jedno-

kondygnacyjnego budynku,
b) dopuszcza się niewyznaczanie miejsc postojowych  

w obrębie terenu, 
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
97) 5.U (0,61 ha): dopuszcza się dach płaski,
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
98) 6.U (0,80 ha): 
a) dopuszczalna wysokość: 10 m, z wyłączeniem budynku 

kościoła, którego nie dotyczy ograniczenie wysokości,
b) dopuszcza się zachowanie istniejącego nachylenia po-

łaci dachowych w budynku kościoła,
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami 

Działu I,
99) 7.U (0,13 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,

100) 8.U (0,12 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

101) 1.US (0,55 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

102) 2.US (0,43 ha): zakazuje się zabudowy kubaturowej, 
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami Dzia-

łu I,
103) 1.R (2,49 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
104) 2.R (1,29 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
105) 3.R (0,19 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
106) 4.R (2,00 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 

Działu I,
107) 1.P/U (0,26 ha): dopuszcza się przeznaczenie max 50% 

powierzchni całkowitej obiektu pod funkcję mieszkaniową, pozostałe 
ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami Działu I,

108) 2.P/U (0,24 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

109) 3.P/U (2,46 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

110) 1.ZL (0,24 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

111) 1.ZP (0,19 ha): dopuszcza się przejazd gospodarczy 
szerokości 3,5 m gdy na terenie 37.MN realizowana będzie za-
budowa mieszkaniowa, jednorodzinna w układzie szeregowym, 
pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami Działu I,

112) 1÷5.E (0,03 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

113) 1÷2.G (0,07 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I,

114) 1÷2.K (0,03 ha): obowiązują odpowiednie ustalenia 
Działu I.

Dział III
Przepisy końcowe

§ 18. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała Nr XLI/377/97 Rady Miasta Opola z dnia 22 maja 1997 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospo-
darowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej  
w Opolu – Grudzicach (Północ) (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
22 czerwca 1997 r. Nr 17 poz. 97).

§ 19. Ustala się stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, 
służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty od właściciela 
nieruchomości na rzecz Gminy Opole, zgodnie z art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w następującej wysokości:

1) od nieruchomości niezabudowanych, położonych na 
nowych działkach wyznaczonych w obrębie terenów: MN, MNU, 
MN/U, U, P/U przeznaczonych pod zabudowę w planie miejsco-
wym - 30 %;

2) od nieruchomości pozostałych - 0 %.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Mia-
sta Opola.

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie  
30 dni od ogłoszenia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Halina Dąbrowska
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/245/08

Rady Miasta Opola
z dnia 24 stycznia 2008 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 
nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta

dotyczy projektu planu miejscowego terenów w Opolu - Grudzicach (Północ)

Lp.

D
at

a 
w

pł
yw

u 
uw

ag
i

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie 
nieruchomości 
której dotyczy 

uwaga

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga

Rozstrzygnięcie Prezydenta w 
sprawie rozpatrzenia uwagi Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej

UwagiUwaga 
uwzględniona

Uwaga 
nieuwzględniona

Uwaga 
uwzględniona

Uwaga 
nieuwzględniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
18 

września 
2007 r.

Dane 
zgłaszającego 

uwagę dostępne 
w dokumentacji 

planistycznej

wydzielenie na 
dz. nr 160/3 
i 923/1 dojazdu 
do działek nr 
924/1
 i nr 806/1  celu 
umożliwienia 
dojazdu dla 
samochodów 
wywożących 
odpady

działki nr 160/3 
i 923/1

8.MNU 
i 17.MN - NIE

Uwagi: rozwiązanie proponowane w treści uwagi nie zapewnia dojazdu do działki wnioskodawcy, tylko do działki sąsiedniej i nie zapewnia dojazdu dla samochodów wywożących 
odpady ze względu na brak nawrotu.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIV/245/08

Rady Miasta Opola
z dnia 24 stycznia 2008 r.

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Opola

z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Opola rozstrzyga, co nastę-
puje:

I. Inwestycje infrastruktury technicznej i komunikacji 
przewidziane w planie miejscowym

Zasady budowy, rozbudowy i systemów infrastruktury 
technicznej oraz komunikacji zostały określone w §§ 15 i 16 
przedmiotowej uchwały. W planie zapisano następujące inwe-
stycje należące do zadań własnych gminy:

1) rozbudowę sieci wodociągowych;
2) rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
3) rozbudowa, przebudowa i remonty ulic, jednak powyż-

sze inwestycje nie są spowodowane ustaleniami niniejszego  
planu. Ich zakres wynika również z dotychczas  obowiązującego 
miejscowego planu. Inwestycje te są niezbędne dla obsługi ist-
niejącej zabudowy i poprawienia stanu istniejących dróg pub-
licznych.

II. Sposób realizacji inwestycji infrastruktury technicz-
nej i komunikacji, które należą do zadań własnych gminy, wyni-
kających z ustaleń planu miejscowego

1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych przewi-
dzianych w planie oraz związanych z nimi wykupów terenu lub 
zamiany prowadzić będą właściwe jednostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić 
będą właściwe przedsiębiorstwa miejskie. 

3. Podstawą przyjęcia do realizacji inwestycji infrastruktury 
technicznej i komunikacji, zadań własnych stanowić będą zapisy 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Opola.

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia reali-
zacji inwestycji infrastruktury technicznej i komunikacji, ustalane 
będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Opola.

5. Inwestycje infrastruktury technicznej i komunikacji mo-
gą być realizowane etapowo, w zależności od wielkości środków 
przeznaczonych na te cele.

III. Zasady finansowania inwestycji infrastruktury 
technicznej i komunikacji, które należą do zadań  własnych 
gminy, wynikających z ustaleń planu miejscowego

Źródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej i komunikacji będą:

1) budżet Miasta Opola;
2) środki i fundusze zewnętrzne (w tym: dotacje unijne, sa-

morządu województwa, dotacje i pożyczki z funduszy celowych, 
kredyty bankowe i inne);

3) fundusze prywatne (w ramach porozumień cywilno – 
prawnych lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego).
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Uchwała Nr XIV/75/08 
Rady Gminy Pakosławice

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
 nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy 

oraz innych składników wynagradzania

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz. 1600 z 2007 r. Nr 17, 
poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, 
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369), Rada Gminy Pakosławice uchwala, 
co następuje:

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1.1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli za-
trudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimna-
zjach prowadzonych przez Gminę Pakosławice.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyzna-
wania dodatków:

a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) mieszkaniowego,
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za go-

dziny ponadwymiarowe oraz za  godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wyni-

kających ze stosunku pracy.

§ 2. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały jest mowa 
bez bliższego określenia o:

1) Regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin 
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funk-
cyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy, za niektóre inne 
składniki wynagradzania, zasady wynagradzania za godziny po-
nadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,

2) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pakosławice,
4) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycie-

li wszystkich szczebli awansu zawodowego o których mowa  
w § 1 ust. 1,

5) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę 
podstawową oraz gimnazjum dla której organem prowadzącym 
jest Gmina Pakosławice,

6) dyrektorze – należy rozumieć dyrektora jednostki orga-
nizacyjnej samorządu terytorialnego o której mowa w § 1ust. 1,

7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
8) zespole - należy przez to rozumieć zespół szkół i zespół 

szkolno - przedszkolny,
9) rodzicach - należy rozumieć przez to także prawnych 

opiekunów dziecka,
10) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporzą-

dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od 
pracy.

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat

§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat  
w wysokości i zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy Karta 
Nauczyciela.

§ 4.1. Dodatek za wysługę lat uzależniony jest od okresu 
zatrudnienia.

2. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia 
oraz innych okresów uprawniających nauczycieli do dodatku za 
wysługę lat ustala się zgodnie z § 7 rozporządzenia. 

§ 5.1. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzo-

wego, następującego po miesiącu w którym nauczyciel nabył 
prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie 
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub 
wyższej stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za 
dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, również za okres urlopu 
dla poratowania zdrowia.

3. Dodatek przysługuje za dni nieobecności w pracy z po-
wodów niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź koniecz-
ności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie 
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat 
oraz wysokość tego dodatku określa:

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi – Wójt Gminy.
5. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest z góry, w terminie 

wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny

§ 6. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na 
warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia powo-
łanego na wstępie oraz w wysokości i na warunkach i zasadach 
określonych w niniejszym rozdziale.

§ 7. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczy-
cielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowi-
ska nauczyciela w zatrudniającej go szkole, jeżeli nauczyciel  
w okresie poprzedzającym przyznanie tego dodatku wyróżnił 
się znaczącymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi,  
a w szczególności:

1) prowadził i organizował dodatkowe zajęcia z uczniami,
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2) przygotowywał uczniów do udziału w olimpiadach 
przedmiotowych, konkursach lub innych formach prezentowa-
nia szkoły,

3) stosował własne programy autorskie i innowacje peda-
gogiczne,

4) organizował imprezy szkolne: akademie, rozgrywki 
sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy artystyczne dla 
dzieci i młodzieży itp.,

5) prowadził zajęcia, szkolenia, lekcje otwarte,
6) podejmuje działania na rzecz promocji swojej szkoły, 

miejscowości i gminy,
7) pełnił funkcje lidera wewnątrzszkolnego zespołu przed-

miotowego,
8) diagnozował i analizował efekty własnej pracy (w tym 

zajęć dydaktycznych), a wyniki uwzględniał we własnym planie 
rozwoju,

9) podnosił swoje kwalifikacje zawodowe,
10) współpracował z rodzicami i środowiskiem,
11) cechował się szczególnie życzliwym stosunkiem do 

dzieci i młodzieży,
12) podejmował efektywne działania na rzecz uczniów po-

trzebujących szczególnej opieki.

§ 8.1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli szkół wynosi 
średnio 5 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego mie-
sięcznie.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli szkół może wy-
nosić do 20 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
miesięcznie.

§ 9.1. Dodatek motywacyjny w granicach posiadanych 
środków finansowych przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły,  
a dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora 
Wójt Gminy Pakosławice, na okres od 2 do 6 miesięcy w danym 
roku budżetowym.

2. Odpis pisma o przyznaniu dodatku motywacyjnego  
i jego wysokości przechowywany jest w aktach osobowych na-
uczyciela.

3. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny

§ 10.1. Dyrektorowi przedszkola od jednego do trzech 
oddziałów przysługuje dodatek w wysokości do 20 % osobistej 
stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

2. Dyrektorowi szkoły podstawowej liczącej do 6 oddziałów 
przysługuje dodatek w wysokości do 30 % osobistej stawki wyna-
grodzenia zasadniczego miesięcznie.

3. Dyrektorowi gimnazjum lub zespołu liczącego do 6 od-
działów przysługuje dodatek w wysokości do 40 % osobistej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. 

4. Dyrektorowi gimnazjum, szkoły podstawowej i zespołu 
liczącego powyżej 6 oddziałów przysługuje dodatek w wysoko-
ści do 45 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego mie-
sięcznie. 

5. Dodatek, o którym mowa w punktach od 1 do 4, nie może 
być mniejszy niż 50% maksymalnej stawki.

§ 11. Nauczycielowi, któremu powierzono inne niż dyrektor 
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysłu-
guje dodatek w wysokości do 10 % osobistej stawki wynagrodze-
nia zasadniczego miesięcznie.

§ 12.1. Dodatek, określony w § 10, 11, przyznaje Wójt Gmi-
ny Pakosławice.

2. Odpis pisma o przyznaniu dodatku i jego wysokości 
umieszczany jest w aktach osobowych nauczyciela.

§ 13. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna sta-
żu nad nauczycielem stażystą lub nauczycielem kontraktowym 
przysługuje, w okresie pełnienia opieki, dodatek w wysokości do 
2 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

§ 14.1. Dodatek określony w § 13, nauczycielowi przyzna-
je dyrektor szkoły a nauczycielowi pełniącego funkcję dyrektora 
– Wójt Gminy.

§ 15. Nauczycielowi szkoły, bez względu na stopień awan-
su zawodowego nauczyciela, przysługuje z tytułu powierzenia 
mu wychowawstwa klasy dodatek w wysokości 3,00 zł za jedne-
go ucznia miesięcznie.

§ 16. Dodatek określony w § 16, przyznaje:
1) dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dy-

rektora szkoły – Wójt Gminy Pakosławice,
2) dla pozostałych nauczycieli - dyrektor szkoły, w której 

nauczyciel jest zatrudniony.

§ 17. Dodatek przysługujący z tytułu sprawowania funkcji 
opiekuna stażu wypłacany jest z dołu w ostatnim dniu miesiąca 
w kwocie wynikającej z przemnożenia 1/30 stawki określonej  
w § 13 przez liczbę dni sprawowania tej funkcji w przypadku jej 
pełnienia przez niepełny miesiąc.

§ 18. Dodatek nie przysługuje w czasie urlopu dla poratowa-
nia zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie 
zasadnicze, a także od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych 
przyczyn obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem 
lub funkcją, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

Rozdział V
Dodatek za warunki pracy

§ 19. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych 
warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

§ 20. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stano-
wiący podstawę do przyznawania dodatku z tego tytułu określa 
§ 8 i § 9 rozporządzenia.

§ 21. Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w trud-
nych warunkach w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadnicze-
go miesięcznie.

§ 22.1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie 
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany 
oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wy-
nagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeże-
li nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. Do-
datek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel 
realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest 
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 23. Dodatek za warunki pracy nauczycielowi przyznaje 
dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy Pakosławice.

§ 24. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
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Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw

§ 25. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki 
pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w wa-
runkach uprawniających do dodatku, zgodnie z obowiązującym  
w tym zakresie regulaminem) przez miesięczną liczbę godzin ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla ro-
dzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

§ 26. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar go-
dzin ustalonych na postawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wy-
nagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, ustala się, 
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej 
godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do 
dodatku zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem) 
przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

§ 27. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub rea-
lizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w § 25  
i 26, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć 
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za 
pełną godzinę.

§ 28. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 29

Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 30. Nauczyciele mogą otrzymać nagrody ze specjalnego 
funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, 
zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

§ 31.1. W budżecie poszczególnych szkół tworzy się spe-
cjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 
1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń 
nauczycieli – zwanego dalej funduszem nagród, z którego:

1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dy-
rektora,

2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody or-
ganu prowadzącego.

§ 32.1. Nagrody mogą być przyznawane z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej.

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który prze-
pracował w szkole co najmniej 1 rok.

§ 33.1. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 1, dyrektor 

szkoły z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady peda-
gogicznej, rady szkoły,

2) ze środków, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 2, Wójt 
Gminy z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady peda-
gogicznej, rady szkoły.

2. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta, dyrektora szkoły 
powinny zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskowanego kandydata,
2) oznaczenie podmiotu wnioskującego,

3) dane o kandydacie (poziom wykształcenia, stopień 
awansu zawodowego, staż pracy pedagogicznej, ocenę pracy 
– aktualną z ostatnich pięciu lat),

4) dotychczas przyznane nagrody,
5) opinię rady pedagogicznej szkoły (dotyczy wniosku  

o nagrodę dla nauczyciela),
6) merytoryczne uzasadnienie wniosku, opisujące wymier-

ne efekty pracy nauczyciela w okresie od uzyskania poprzedniej 
nagrody.

3. Wniosek o przyznanie nagrody winien być złożony  
w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice  
w terminie do 30 września danego roku szkolnego, w którym na-
groda ma być przyznana.

§ 34.1. Przy przyznawaniu nauczycielowi nagrody Wójta, 
dyrektora szkoły bierze się pod uwagę:

1) osiąganie dobrych wyników w pracy nauczycielskiej 
zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi jak i z uczniami  
o mniejszych możliwościach,

2) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w ży-
ciu społeczności szkolnej,

3) aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej ofer-
ty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska lokalnego,

4) zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów,
5) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów 

wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły, 
6) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu na-

uczycieli.
2. Przy przyznawaniu dyrektorowi szkoły nagrody Wójta 

bierze się pod uwagę:
1) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole 

poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom 
oraz pracownikom administracji i obsługi,

2) dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowied-
nią organizację pracy szkoły, odpowiednie sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawo-
dowym,

3) prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły,
4) racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie 

środków budżetowych oraz racjonalne pozyskiwanie i wydatko-
wanie środków pozabudżetowych,

5) solidną i terminową współpracę z organem prowadzą-
cym, 

6) pracę na rzecz oświaty na terenie Gminy.

§ 35. Dyrektor lub nauczyciel, któremu została przyznana 
nagroda otrzymuje dokument stwierdzający przyznanie nagrody, 
którego odpis umieszcza się w teczce akt osobowych.

Rozdział VIII
Dodatek mieszkaniowy

§ 36. Dodatek przysługuje nauczycielowi posiadającemu 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-
nemu w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru 
zajęć w szkole, położonej na terenie wiejskim.

§ 37. Wysokość dodatku, w zależności od liczby osób  
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie         - 2 %,
2) przy dwóch osobach w rodzinie         - 3 %,
3) przy trzech osobach w rodzinie          - 4 %,
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie        - 5 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na pod-

stawie odrębnych przepisów.
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§ 38. Do członków rodziny, o których mowa w § 37, zalicza 
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkującego współmał-
żonka oraz dzieci uczące się i pozostające na jego wyłącznym 
utrzymaniu. 

§ 39. 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje 
tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 37.

2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który bę-
dzie im wypłacał dodatek.

§ 40. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w 
przypadku nauczycieli, o których mowa w § 39, na ich wspólny 
wniosek.

§ 41.1. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły.
2. Dyrektorowi dodatek przyznaje Wójt Gminy Pakosławice.

§ 42. Dodatek przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 

niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-

cu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 43. Dodatek przysługuje nauczycielowi w okresie wyko-
nywania pracy, a także:

1) za okres nieświadczenia pracy, za który przysługuje wy-
nagrodzenie,

2) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszko-
lenia wojskowego, okresowej służby wojskowej. W przypadku 
jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej 
zawarta była umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie 
dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,

3) za okres korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 44. Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca 
kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiąza-
nie stosunku pracy z nauczycielem.

§ 45. Nauczyciel, któremu dodatek jest wypłacany, obowią-
zany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o okolicznoś-
ciach powodujących utratę prawa do części lub całości zasiłku 
lub zawieszenie jego wypłacania.

§ 46.1. Wypłata przysługującego dodatku ulega zawie-
szeniu w okresie urlopu bezpłatnego nauczyciela, dłuższego niż 
miesiąc kalendarzowy.

2. Wysokość dodatku ulega zmniejszeniu w przypadku:
a) umieszczenia dziecka w domu dziecka lub innej placów-

ce oświatowo - wychowawczej,
b) zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem.
3. Wznowienie wypłaty dodatku następuje po złożeniu 

przez nauczyciela pisemnego oświadczenia o ustaniu przyczyn 
zawieszenia lub zmniejszenia dodatku.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 47. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wy-
sokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć z wyjątkiem dodatku 
funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, która przysługuje 
w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

§ 48. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pa-
kosławice.

§ 49. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Lichwa
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Uchwala Nr XIV/78/08 
Rady Gminy Pakosławice 

z  dnia 31 stycznia  2008 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  
Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,  
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.  
1238, Nr 191, poz. 1369), Rada Gminy Pakosławice uchwala, co 
następuje:

§ 1.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć na-
uczyciela pedagoga zatrudnionego w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Pakosławice wynosi 26 godzin. 

2. Godzina obowiązkowego wymiaru zajęć, o której mowa 
w pkt 1, wynosi 60 minut.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pa-
kosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Lichwa
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Uchwała Nr XIV/111/2008
Rady Gminy Pokój

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674 z późn. zm.), Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegóło-
we warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe 
warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego do-
datku mieszkaniowego.

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę 

podstawową, gimnazjum, zespół szkół, dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Pokój,

2) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy 

szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
4) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – na-

leży przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, 
o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,

6) kwocie bazowej – należy przez to rozumieć kwotę 
określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o któ-
rych mowa w art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.  
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw, ustaloną corocznie w ustawie 
budżetowej.

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat 

§ 2.1. Nauczycielom i dyrektorom przysługuje dodatek za 
wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 
Karty Nauczyciela oraz w niniejszym Regulaminie.

2. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym nauczyciel lub dyrektor nabył 
prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku. Jeżeli nabycie 
prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło w pierw-
szym dniu miesiąca, to dodatek ten przysługuje od tego dnia.

3. Dodatek przysługuje nauczycielowi i dyrektorowi za 
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzy-
muje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku oraz jego wy-
sokość określa:

1) nauczycielowi – dyrektor placówki oświatowej,
2) dyrektorowi – Wójt Gminy Pokój.
5. Dodatek wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wy-

nagrodzenia.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny

§ 3.1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczy-
cielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela w zatrudniającej go szkole, jeżeli nauczyciel w bieżącym 
roku szkolnym lub poprzedzającym go roku szkolnym wyróżnił się 
szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub 
opiekuńczymi, osiągnął wysoką jakość świadczonej pracy oraz wy-
kazał się zaangażowaniem w realizację zajęć i czynności związa-
nych z przygotowaniem się do zajęć szkolnych, samokształceniem  
i doskonaleniem zawodowym.

2. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycie-
lowi, który spełnia w całości lub części poniższe warunki:

1) uzyskał wyróżniającą ocenę pracy zawodowej,
2) przygotowywał uczniów do udziału w olimpiadach i kon-

kursach przedmiotowych, zawodach lub innych formach repre-
zentowania szkoły,

3) stosuje własne programy autorskie,
4) stosuje innowacje pedagogiczne, wdraża z sukcesem 

nowatorskie metody pracy dydaktyczno-wychowawczej,
5) samodzielnie opracowuje i wdraża przedsięwzięcia  

i projekty na rzecz doskonalenia swojej pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej,

6) uczestniczy, zgodnie z planem własnego rozwoju zawo-
dowego oraz potrzebami szkoły, w różnych formach dokształca-
nia i doskonalenia zawodowego oraz wewnątrzszkolnym dosko-
naleniu nauczycieli,

7) umiejętnie rozwiązuje problemy wychowawcze i prowa-
dzi działania profilaktyczno - wychowawcze,

8) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska,
9) jest wzorem dla pozostałych nauczycieli pod względem 

przygotowania do zajęć, prowadzenia ich ze szczególnym zaan-
gażowaniem,

10) promuje szkołę w skali regionu, kraju, organizuje 
współpracę partnerską między szkołami, w tym również wymianę 
międzynarodową uczniów,

11) podejmuje inne działania dydaktyczno - wychowawcze, 
wybiegające poza przydział obowiązków wynikających z zadań 
szkoły i prac zleconych przez dyrektora szkoły.

§ 4. W budżetach każdej ze szkół zapewnia się środki fi-
nansowe w wysokości do 5 % planowanego rocznego wynagro-
dzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych z prze-
znaczeniem na tworzenie funduszu, z którego będą przyznawane 
dodatki motywacyjne.

§ 5. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczy-
cielowi legitymującemu się stopniem awansu zawodowego wyż-
szym niż nauczyciel stażysta.

§ 6.1. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi dyrektor 
szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a nauczycielowi, któremu 
powierzono stanowisko dyrektora szkoły – Wójt Gminy Pokój.
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2. Okres na który jest przyznawany dodatek motywacyjny 
jest nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.

3. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przeka-
zuje się nauczycielowi w formie pisemnej, a kopię decyzji włącza 
się do akt osobowych nauczyciela.

§ 7. Wysokość dodatku motywacyjnego może być ustalona 
w wysokości do 30% kwoty bazowej, i jest różnicowana odpowied-
nio do stopnia realizacji wymogów określonych w § 2 ust. 2.

§ 8. W okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
kwota dodatku pomniejszana jest o 1/30 stawki określonej zgod-
nie z § 6 za każdy dzień nieobecności w pracy. 

§ 9.1. Dodatek motywacyjny może być cofnięty w przypadku 
stwierdzenia, że nauczyciel dopuścił się uchybienia godności za-
wodu nauczyciela lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy.

2. Dodatek może być zmniejszony lub cofnięty w przypad-
ku zaniedbywania lub naruszenia zasad określonych w § 2 ust. 2 
Regulaminu.

3. Decyzję o zmniejszeniu lub cofnięciu dodatku motywa-
cyjnego podejmuje dyrektor szkoły w stosunku do nauczycieli 
zatrudnionych w tej szkole, a w stosunku do dyrektora szkoły 
– Wójt Gminy Pokój.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny

§ 10.1. Dyrektorowi szkoły w zależności od liczby oddzia-
łów, liczby uczniów i powierzonych zadań przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości 30 - 80% kwoty bazowej.

2. Wicedyrektorowi szkoły przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości 20 - 60% kwoty bazowej.

§ 11. Nauczycielowi, któremu powierzono inne niż wymie-
nione w §10 stanowisko kierownicze przewidziane w statucie 
szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 10 - 20% 
kwoty bazowej.

§ 12. Dodatek funkcyjny, określony w § 10 - § 11 przysługuje 
nauczycielowi bez względu na stopień jego awansu zawodowego.

§ 13.1. Wójt Gminy Pokój przyznaje i określa wysokość 
dodatku funkcyjnego określonego w § 10 ust. 1.

2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły oraz na-
uczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole 
przyznaje dyrektor szkoły w porozumieniu z Wójtem Gminy,  
w ramach posiadanych środków finansowych.

3. Kopia pisma o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego 
wysokości przechowywana jest w aktach osobowych nauczycie-
la, któremu przyznano dodatek.

§ 14.1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna 
stażu nauczyciela przysługuje w okresie pełnienia tej funkcji do-
datek funkcyjny w wysokości 4 - 6% kwoty bazowej.

2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust.1, nie przysłu-
guje w okresie przerwy w odbywaniu stażu przez nauczyciela, 
nad którym pełniono opiekę. Prawo do dodatku przysługuje po-
nownie z dniem rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela 
podlegającego opiece.

3. Jeśli nauczyciel pełni funkcję opiekuna stażu dla więk-
szej liczby nauczycieli, dodatek funkcyjny, o którym mowa  
w ust.1, przysługuje odpowiednio do liczby nauczycieli, nad któ-
rymi sprawowana jest opieka w czasie stażu.

4. Wysokość dodatku w okresie pełnienia funkcji opiekuna 
stażu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od 

zaangażowania nauczyciela pełniącego tą funkcję, w granicach 
określonych w ust.1.

§ 15. Nauczycielowi szkoły, bez względu na stopień awan-
su zawodowego, przysługuje z tytułu powierzenia mu wycho-
wawstwa klasy lub oddziału dodatek funkcyjny w wysokości 2 - 6% 
kwoty bazowej w zależności od liczby uczniów w klasie, zadań  
i zaangażowania nauczyciela.

§ 16.1. W ramach posiadanych środków finansowych dy-
rektor szkoły zatrudniającej nauczyciela przyznaje i określa wy-
sokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 14 i § 15.

2. Wójt Gminy Pokój przyznaje i określa wysokość dodat-
ku funkcyjnego, o którym mowa w § 14 i § 15 nauczycielowi, 
któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły. Przepis §13 
ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 17.1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję na czas okre-
ślony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego czasu, 
a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w któ-
rym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego 
dnia – od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla porato-
wania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodze-
nie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych 
powodów obowiązków do których przypisany jest ten dodatek,  
a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierw-
szego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 18.1. Dodatki funkcyjne wypłaca się miesięcznie z góry. 
Dodatki te wypłaca się za okresy wykonywania pracy oraz inne 
okresy, o ile wynika to innych przepisów.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i przekazaniu 
obowiązków innemu nauczycielowi dodatek funkcyjny zostaje 
wstrzymany.

3. Kwoty przysługującego dodatku zaokrągla się do peł-
nych złotych w ten sposób, że kwoty do 0,49 zł pomija się, kwoty 
od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnych złotych.

Rozdział V 
Dodatek za warunki pracy

§ 19.1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych wa-
runkach i posiadającym kwalifikacje do prowadzenia danego typu 
zajęć przysługuje dodatek w wysokości 0,5% kwoty bazowej.

2. W miarę możliwości finansowych szkoły nauczycielom 
o deficytowych kwalifikacjach wykonującym pracę w trudnych 
warunkach dyrektor szkoły może zwiększyć dodatek za warunki 
pracy do 0,5% kwoty bazowej.

3. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczy-
cielowi za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w tych wa-
runkach.

§ 20. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczy-
cielowi bez względu na jego stopień awansu zawodowego.

§ 21. Dodatek za trudne warunki pracy wypłacany jest  
z miesięcznie z dołu.
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Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw

§ 22. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązko-
wy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wycho-
wawczych o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczy-
ciela, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

§ 23. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodze-
nia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli 
praca została wykonana w warunkach uprawniających do dodat-
ku) przez miesięczną liczbę godzin - tygodniowego, obowiąz-
kowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - realizowanych  
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

§ 24. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w § 23, 
uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z za-
okrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną 
godzinę.

§ 25.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w któ-
rych nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzia-
nych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub 
kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy.

2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edu-
kacji Narodowej oraz w dniach w których nauczyciel nie mógł 
ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,  
a w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów, awarii, 
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
3) rekolekcjami,
4) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą 

nie dłużej niż tydzień
- traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane.
3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-

rowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od 
pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub 
kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć 
określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 
tego wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy 
tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin po-
nadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim 
tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych 
w planie organizacyjnym.

4. Wynagrodzenie za godziny zajęć pozalekcyjnych ujęte 
w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny 
ponadwymiarowe. 

§ 26. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw dy-
daktycznych zgodnych z kwalifikacjami nauczyciela wypłaca się 
wg zasad określonych w § 25 ust. 1 i ust. 2.

§ 27. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz 
godziny doraźnych zastępstw płatne jest miesięcznie z dołu.

Rozdział VII
Dodatek mieszkaniowy

§ 28.1. Nauczycielom, zatrudnionym w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
w danej placówce i posiadającym kwalifikacje do zajmowania sta-
nowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek miesz-
kaniowy, zwany dalej dodatkiem, w wysokości uzależnionej od 
liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:

1) 3% kwoty bazowej – dla 1 osoby,
2) 4% kwoty bazowej – dla 2 osób,
3) 5% kwoty bazowej – dla 3 osób,
4) 6% kwoty bazowej – dla 4 i więcej osób.
2. Kwoty przysługującego dodatku zaokrągla się do peł-

nych złotych w ten sposób, że kwoty do 0,49 pomija się, kwoty 
od co najmniej 0,50 zaokrągla się do pełnych złotych.

3. Do osób, o których mowa w ust.1, zalicza się nauczyciela 
oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci 
pozostające na utrzymaniu rodziców do uzyskania pełnoletniości 
lub do czasu zakończenia nauki, nie dłużej niż do 25 roku życia.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu tak-
że nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości 
określonej w ust.1. Małżonkowie wspólnie określają pracodaw-
cę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu 
prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego lub 
domu.

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przy-
znanie.

7. Dodatek wypłacany jest w dniu wypłaty wynagrodzenia.

§ 29. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, 
a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagro-
dzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania służby wojskowej. W przypadku jednak gdy 

z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była 
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej 
niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego 
w odrębnych przepisach.

§ 30. Dodatek wypłaca się na wniosek nauczyciela (dy-
rektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących 
współmałżonkami, z uwzględnieniem § 29.

§ 31.1. Dodatek ten przyznaje Wójt Gminy Pokój, z zastrze-
żeniem ust. 2.

2. Wójt Gminy Pokój przyznaje na wniosek dyrektora 
przedszkola dodatek mieszkaniowy.

§ 32. Nauczyciel (dyrektor szkoły) obowiązany jest poin-
formować bezzwłocznie dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły od-
powiednio Wójta Gminy o zaistniałej zmianie stanu rodzinnego, 
która ma wpływ na wysokość dodatku, a także złożyć ponownie 
wniosek o przyznanie dodatku.

 
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Po-
kój.
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§ 34. Traci moc uchwała Nr V/29/2007 Rady Gminy Pokój 
z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre-
ślającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania na-
uczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także 
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaca-
nia dodatku mieszkaniowego.

§ 35. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jacek Gosławski
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Uchwała Nr 138/XIV/2008
Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych

Na podstawie art. 67 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za korzystanie przez uczniów ze sto-
łówek szkolnych:

1) Publiczne Gimnazjum w Praszce – 3,00  zł  za jeden 
posiłek;

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Strojcu – 3,00 zł  za 
jeden posiłek; 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ganie – 3,90 zł  za 
jeden posiłek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Praszka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady
Boguslaw Łazik
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Uchwała Nr 140/XIV/2008
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia  29 stycznia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu Gminy Praszka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 
1591 z późn. zm. ) i art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust. 2 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy Prasz-
ka na wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomo-
ści wchodzących w skład zasobu Gminy Praszka, w przypadku, 
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony za-
wierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieru-
chomość.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Praszka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Boguslaw Łazik
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Uchwała Nr XVII/138/08
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, 

godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 
717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 30 ust.6 i 6a oraz 
art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 
1600 i z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, 
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, 
poz. 1821), po uzgodnieniach ze Związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego – Zarządem Oddziału w Strzelcach Opolskich oraz 
Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Pomocy Społecznej i Oświaty w Kadłubie, uchwala 
się, co następuje: 

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1. Ustala się regulamin dotyczący wysokości i szczegó-
łowych warunków przyznawania:

1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku funkcyjnego,
3) dodatku za warunki pracy,
4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

zastępstw doraźnych,
5) nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

§ 2.Wysokość środków finansowych przeznaczonych  
w roku 2008 na wynagrodzenia nauczycieli ustala Rada Miejska 
w Strzelcach Opolskich w swej uchwale budżetowej.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego 
określenia o:

1) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć 
Gminę Strzelce Opolskie, 

2) szkole – należy przez to rozumieć publiczne przed-
szkole, szkołę podstawową, gimnazjalną, zespół placówek 
oświatowych, międzyszkolny ośrodek sportowy – prowadzone 
przez Gminę Strzelce Opolskie,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela 
zatrudnionego w szkole, o której mowa w punkcie 2, 

4) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka 
przedszkola,

5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza 
Strzelec Opolskich, 

6) pracy na rzecz gminnego systemu doradztwa – na-
leży przez to rozumieć pracę w systemie zorganizowanym samo-
dzielnie przez Gminę Strzelce Opolskie.

§ 4. Dodatek stażowy przysługuje za dni, za które nauczy-
ciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy 
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź koniecz-

ności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem 
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu wynagrodze-
nie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział II
Regulamin dodatku motywacyjnego

§ 5. W budżecie Gminy, w planie wydatków finansowych 
zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku motywacyjnego  
w wysokości:

- co najmniej 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela stażysty, posiadającego tytuł magistra i przygotowanie pe-
dagogiczne, w przeliczeniu na etat nauczyciela niepełniącego 
funkcji dyrektora,

- co najmniej 30 % wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela stażysty posiadającego tytuł magistra i przygotowanie pe-
dagogiczne, w przeliczeniu na etat nauczyciela pełniącego funk-
cję dyrektora.

§ 6. Regulamin dodatku motywacyjnego, zwany dalej Re-
gulaminem, określa wysokość stawek dodatku motywacyjnego 
oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku nauczy-
cielom każdego ze stopni awansu zawodowego, zatrudnionym  
w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Strzel-
ce Opolskie.

§ 7. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycie-
lowi bez względu na jego stopień awansu zawodowego, posia-
dającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 
w zatrudniającej go szkole, jeżeli nauczyciel w bieżącym roku 
szkolnym lub poprzedzającym go roku szkolnym wyróżnił się 
szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi 
lub opiekuńczymi, osiągnął wysoką jakość świadczonej pracy 
oraz wykazał się zaangażowaniem w realizację zajęć i czynności 
związanych z przygotowaniem się do zajęć szkolnych, samo-
kształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 8. Warunkiem niezbędnym przyznania nauczycielowi 
dodatku motywacyjnego jest wypełnianie przez niego podstawo-
wych obowiązków nauczyciela – wynikających z opieki, wycho-
wania i dydaktyki, bhp i prowadzenia obowiązującej dokumenta-
cji – a w szczególności:

- dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy ucznia,
- realizowanie zarządzeń dyrekcji i uchwał rady pedago-

gicznej,
- systematyczne i rzetelne pełnienie dyżurów,
- terminowe, poprawne prowadzenie dokumentacji szkolnej,
- terminowe przeprowadzanie zebrań z rodzicami,
- udział w posiedzeniach rady pedagogicznej,
- rytmiczne realizowanie procesu dydaktycznego (ocenia-

nie, realizacja treści programowych).

§ 9. Dodatek motywacyjny w wysokości do 10 % wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, posiadającego tytuł
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magistra i przygotowanie pedagogiczne, może być przyznany 
nauczycielowi, który – poza realizacją obowiązków wyszczegól-
nionych w § 7 – wykonał następujące zadania: 

1) diagnozuje, analizuje i właściwie dokumentuje efekty 
własnej pracy (w tym: zajęć dydaktycznych), a wyniki uwzględnia 
we własnym planie rozwoju,

2) realizuje szkolne projekty dydaktyczno – wychowaw-
cze,

3) bierze udział w spotkaniach metodycznych i współpra-
cuje z doradcą metodycznym, a zdobytą wiedzę i umiejętności 
wykorzystuje w codziennej pracy,

4) uczestniczy w WDN – prowadzi zajęcia szkoleniowe  
i zajęcia otwarte dla nauczycieli,

5) podejmuje działania wychowawcze zmierzające do po-
zytywnych zmian zachowania i postaw uczniów,

6) efektywnie współpracuje z rodzicami, w szczególności 
poprzez: 

- psychoedukację rodziców – zgodnie z planem rozwoju 
szkoły,

- angażowanie rodziców do działań na rzecz klasy lub 
szkoły,

7) podejmuje inne działania wpływające w znaczący spo-
sób na jakość pracy szkoły.

§ 10. Dodatek motywacyjny w wysokości od 11% do  
20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, posia-
dającego tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne, może być 
przyznany nauczycielowi, który – poza zadaniami wymienionymi 
 w § 7,8 i 9 – wykonał co najmniej pięć spośród następujących 
zadań: 

1) przygotowywał uczniów do udziału w przeglądach, 
konkursach przedmiotowych, zawodach lub innych formach re-
prezentowania szkoły, a uczniowie najstarszych klas osiągnęli 
pierwsze do trzeciego miejsce w eliminacjach na etapie co naj-
mniej gminnym,

2) pozyskuje dodatkowych współorganizatorów i sponso-
rów imprez szkolnych i środowiskowych,

3) jest opiekunem organizacji szkolnych lub pełni społecz-
nie funkcję związaną z życiem szkoły (np. Rzecznik Praw Ucz-
nia), co w widoczny sposób wpływa na podniesienie jakości pracy 
szkoły,

4) stosował lub stosuje własne programy autorskie (za-
twierdzone przez radę pedagogiczną),

5) organizuje imprezy ogólnoszkolne lub o szerszym za-
sięgu: akademie, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy arty-
styczne dzieci i młodzieży itp. – we współpracy z rodzicami,

6) publikuje swoje artykuły dotyczące problemów dydak-
tyczno – opiekuńczo – wychowawczych na łamach prasy lokalnej 
lub ogólnopolskiej,

7) podnosi swoje kwalifikacje (studia podyplomowe, kur-
sy kwalifikacyjne, dokształcanie na odległość, udokumentowane 
samokształcenie),

8) opracowuje projekty dydaktyczne i inne wdrażane  
w szkole – we współpracy z innymi nauczycielami 

9) był opiekunem stażysty (lub nauczyciela kontraktowe-
go), który uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej,

10) dokumentuje diagnozę oczekiwań wychowanków i ro-
dziców.

§ 11.1. Dodatek motywacyjny może być przyznany na-
uczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, jeżeli 
nauczyciel sumiennie i starannie wykonywał w bieżącym roku 
szkolnym lub poprzedzającym go roku szkolnym zadania i wy-
pełniał obowiązki wynikające z pełnienia funkcji kierowniczej,  
a w szczególności:

1) właściwe wypełniał obowiązki wynikające z pełnienia 
nadzoru pedagogicznego,

2) prowadził prawidłową i racjonalną gospodarkę finanso-
wą, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i innymi aktami 
prawnymi,

3) współpracował z organizacjami i instytucjami zapew-
niającymi uczniowi prawidłowy rozwój psychofizyczny.

2. Dodatek motywacyjny w wysokości do 50 % wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, posiadającego tytuł 
magistra i przygotowanie pedagogiczne przyznawany jest na-
uczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, za 
wypełnianie zadań wyszczególnionych w § 6 ust. 1 i 2 oraz:

1) pozyskiwanie środków finansowych na rzecz poprawy 
bazy wyposażenia szkoły (np. poprzez granty, projekty, sponso-
rów, darczyńców),

2) tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły – potwierdzo-
nego np. w mierzeniu jakości, 

3) podejmowanie szczególnych działań mających na ce-
lu poprawę warunków pracy i kształcenia uczniów (np. poprzez 
pozyskiwanie grantów, sponsorów, darczyńców, realizację pro-
jektów),

4) promowanie szkoły w środowisku lokalnym, na terenie 
województwa i kraju – poprzez środki masowego przekazu i opra-
cowania szkolne, np. biuletyny i inne,

5) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikają-
cych z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizo-
wanej lokalnej polityce oświatowej.

§ 12. Dodatek motywacyjny, może być przyznany nauczy-
cielowi (z zastrzeżeniem, że nauczyciel – stażysta przepracował 
w danej szkole co najmniej pół roku) pod warunkiem spełnienia 
przez nauczyciela przewidzianych Kartą Nauczyciela wymogów 
dotyczących osiągania poszczególnych stopni awansu zawodo-
wego nauczyciela.

§ 13.1. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi dy-
rektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a nauczycielo-
wi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły – Burmistrz 
na okres roku. W przypadku zmiany warunków uzasadniających 
przyznanie dodatku nauczycielowi lub nauczycielowi, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze, odpowiednio dyrektor 
szkoły lub burmistrz mogą zmienić wysokość dodatku lub ustalić 
inny okres, na który dodatek jest przyznawany.

2. Odpis pisma o przyznaniu dodatku motywacyjnego  
i jego wysokości przechowywany jest w aktach osobowych na-
uczyciela.

Rozdział III
Regulamin dodatku funkcyjnego

§ 14. W budżecie Gminy, w planie wydatków finansowych 
zabezpiecza się środki na wypłatę dodatków funkcyjnych odpo-
wiednio w wysokości:

1) dla dyrektorów:
- co najmniej 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

ciela stażysty, posiadającego tytuł magistra i przygotowanie 
pedagogiczne, w przeliczeniu na etat nauczyciela pełniącego 
funkcję dyrektora,

- co najmniej 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela stażysty, posiadającego tytuł magistra i przygotowanie pe-
dagogiczne, w przeliczeniu na etat nauczyciela pełniącego funk-
cję zastępcy dyrektora;

2) za wychowawstwo:
- co najmniej 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-

la stażysty, posiadającego tytuł magistra i przygotowanie peda-
gogiczne, w przeliczeniu na etat nauczyciela pełniącego funkcję 
wychowawcy.
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§ 15. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły albo inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz na-
uczycielom z tytułu sprawowania przez nich funkcji doradcy meto-
dycznego – konsultanta, opiekuna stażu, wychowawcy klasy.

§ 16.1. Dyrektorowi przedszkola dwuoddziałowego przy-
sługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 5% do 45% miesięcz-
nego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z ty-
tułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Dyrektorowi 
przedszkola co najmniej trzyoddziałowego przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości od 5% do 65% miesięcznego wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem magistra  
z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Wicedyrektorowi przedszkola przysługuje dodatek funk-
cyjny w wysokości od 5% do 30 % miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem magistra z przygo-
towaniem pedagogicznym.

3. Dyrektorowi szkoły przysługuje dodatek funkcyjny, któ-
rego wysokość uzależniona będzie od ilości oddziałów:

1) od 1 do 6 oddziałów od 5% do 50% miesięcznego wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, z tytułem ma-
gistra z przygotowaniem pedagogicznym,

2) od 7 do 12 oddziałów od 5% do 55% miesięcznego wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, z tytułem ma-
gistra z przygotowaniem pedagogicznym,

3) od 13 do 17 oddziałów od 5 % do 60% miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, z tytułem 
magistra z przygotowaniem pedagogicznym,

4) od 18 do 25 oddziałów od 5% do 65% miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, z tytułem 
magistra z przygotowaniem pedagogicznym,

5) powyżej 25 oddziałów od 5% do 70% miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, z tytułem 
magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

4. Wicedyrektorowi szkoły podstawowej, gimnazjum lub 
zespołu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 5% do 
40% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
stażysty z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

5. Dyrektorowi międzyszkolnego ośrodka sportowego 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 5% do 55% mie-
sięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty,  
z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

§ 17.1. Wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia 
funkcji i obowiązków dyrektora szkoły i zastępcy dyrektora szkoły 
może być w uzasadnionych przypadkach podwyższona, w ra-
mach środków finansowych zaplanowanych na wynagrodzenia. 
Kwota zwiększenia nie może być większa niż 20% - w przypadku 
dyrektora i 10 % - w przypadku zastępcy dyrektora miesięczne-
go wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem 
magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

2. Ustalając wysokość zwiększenia dodatku określonego  
w ustępie 1, należy uwzględnić warunki organizacyjne i złożoność 
zadań wynikających z funkcji kierowniczej, a w szczególności:

1) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiąz-
ków związanych z powierzonym stanowiskiem,

2) liczbę stanowisk kierowniczych i administracyjnych  
w szkole,

3) liczbę oddziałów i stan techniczny szkoły,
4) uwarunkowania środowiskowe i społeczne, w których 

szkoła funkcjonuje,
5) prowadzenie w szkole świetlicy oraz dożywiania,
6) zbieranie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzo-

nych przez Gminę.

§ 18. Doradcom metodycznym – konsultantom, pracują-
cym na rzecz gminnego systemu doradztwa, przysługuje dodatek  
w wysokości do 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczyciela stażysty, z tytułem magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym.

§ 19.1. Nauczycielowi, będącemu wychowawcą klasy lub 
oddziału przedszkolnego, przysługuje z tego tytułu dodatek funk-
cyjny w wysokości od 4% do 7% miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela stażysty, z tytułem magistra i z przy-
gotowaniem pedagogicznym.

2. W oddziale przedszkolnym, w którym funkcje wycho-
wawcy, zgodnie z przydziałem w projekcie organizacyjnym, pełni 
dwóch nauczycieli dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 
każdemu z tych nauczycieli w wysokości proporcjonalnej do wy-
miaru godzin pracy z grupą, w której jest wychowawcą.

§ 20.1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna 
stażu, nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu 
zawodowego przysługuje – w okresie pełnienia opieki – dodatek 
funkcyjny w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia zasad-
niczego nauczyciela stażysty, z tytułem magistra z przygotowa-
niem pedagogicznym.

2. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu nad 
dwoma lub więcej nauczycielami, w zależności od liczby nauczy-
cieli objętych opieką, dodatek ulega proporcjonalnemu zwielo-
krotnieniu.

§ 21.1. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wysokość usta-
la dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a dla 
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora – Bur-
mistrz, na wniosek dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty i Wy-
chowania w Strzelcach Opolskich.

Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora ustala dyrektor szko-
ły, po zatwierdzeniu go przez Burmistrza.

2. Decyzje o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego wyso-
kości przechowywane są w aktach osobowych nauczyciela.

§ 22. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie sta-
nowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 23. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierow-
nicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego  
z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania –  
z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie. 

§ 24. Osobie, której powierzono pełnienie obowiązków za 
dyrektora dotychczas pełniącego tę funkcję w danej szkole, przy-
sługuje dodatek funkcyjny nie większy niż dodatek przyznany 
temu dyrektorowi.

Rozdział IV
Regulamin dodatku za warunki pracy

§ 25. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycie-
lom pracującym w trudnych i uciążliwych dla zdrowia warunkach 
określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181).
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§ 26. Dodatki w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela stażysty, posiadającego tytuł magistra i przy-
gotowanie pedagogiczne, przysługują nauczycielowi za pracę  
w wymienionych niżej trudnych warunkach: 

1) prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głę-
bokim,

2) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka za-
kwalifikowanego do kształcenia specjalnego,

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych 
w szkołach podstawowych,

4) prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  
w oddziałach integracyjnych w przedszkolach, szkołach podsta-
wowych i gimnazjach.

Rozdział V
Regulamin sposobu obliczania wynagrodzenia na-

uczyciela za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraź-
nych zastępstw 

§ 27. Regulamin sposobu obliczania wynagrodzenia na-
uczyciela za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych 
zastępstw określa szczegółowy sposób obliczania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych 
zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Strzelce Opolskie.

§ 28.1. Wynagrodzenie nauczyciela za jedną godzinę po-
nadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi mie-
sięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego według stawki 
osobistego zaszeregowania tego nauczyciela przez miesięcz-
ną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, 
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych – zgodnie z pensum określonym w umowie  
o pracę.

2. Jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa 
się w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warun-
kach pracy, za które przysługuje nauczycielowi dodatek za wa-
runki pracy, wynagrodzenie zasadnicze, będące podstawą usta-
lania wysokości wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową  
w sposób określony w ust. 1, zwiększa się o ten dodatek.

§ 29. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły przysługuje w przy-
padku zajęć, które zostały przeprowadzone przez danego na-
uczyciela zgodnie z jego indywidualnym zakresem czynności 
– określającym, jakie godziny i w jakich dniach są dla danego 
nauczyciela jego godzinami ponadwymiarowymi.

§ 30. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu choroby 
dziecka nauczanego indywidualnie w domu (do czasu powzięcia 
wiadomości o chorobie dziecka) – traktuje się jak godziny zrea-
lizowane.

§ 31. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw i inne świadczenia określone w § 32 
wypłaca się z dołu. 

Rozdział VI
Regulamin nagród ze specjalnego funduszu nagród 

dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

§ 32.1. Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawania na-
gród dla nauczycieli za zajęcia dydaktyczno - wychowawcze ze 
specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gmi-
ny Strzelce Opolskie z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza 
Strzelec Opolskich i dyrektorów szkół.

2. Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie.

§ 33. W budżecie Gminy Strzelce Opolskie tworzy się spe-
cjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowa-
nych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym, że:

a) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dy-
rektora szkoły,

b) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody 
Burmistrza Strzelec Opolskich.

§ 34.1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 
charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szcze-
gólne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze  
i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana 
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

2. Nagroda Burmistrza Strzelec Opolskich może być przy-
znana dyrektorom i nauczycielom, którzy spełniają co najmniej  
7 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

3. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczy-
cielowi, który spełnia co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa 
w ust. 4.

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczy-
cielom nagrody:

I. W zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
nauczyciel lub nauczyciel, któremu powierzono funkcję 

kierowniczą:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności 

potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przepro-
wadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdraża-
nia nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania 
autorskich programów,

c) posiada udokumentowane osiągnięcia z uczniem zdol-
nym, potwierdzone:

- uzyskaniem tytułu laureata lub finalisty etapu wojewódz-
kiego, wojewódzkiego konkursach przedmiotowych organizowa-
nych przez Kuratora Oświaty,

- zajęciem przez ucznia (grupę uczniów) nauczania zinte-
growanego I – III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach, 
przeglądach i festiwalach na szczeblu gminnym,

- zajęciem przez ucznia (grupę uczniów) I – III miejsca  
w zawodach sportowych na szczeblu międzygminnym/powiato-
wym;

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z ucz-
niem, lub uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo realizuje imprezy, uroczystości 
oraz projekty kulturalne, sportowe i rekreacyjne dla szkoły i śro-
dowiska,

f) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działa-
jącymi w szkole lub posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,

g) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
h) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami  

z pracy dydaktyczno – wychowawczej z innymi nauczycielami,
i) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej,  

a w szczególności z pracy dydaktyczno – wychowawczej;
II. W zakresie pracy opiekuńczej:
nauczyciel lub nauczyciel, któremu powierzono funkcję 

kierowniczą:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom 

będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzą-
cym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie  
i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczegól-
ności narkomanii i alkoholizmu,
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Uchwała Nr XII/84/2008
Rady Gminy Turawa

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie utworzenia  osiedla  Zawada w wyniku podziału dotychczasowego sołectwa Zawada
 na dwie odrębne jednostki pomocnicze 

Na podstawie art. 5 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  

Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128) oraz § 68 uchwały Nr XXXV/359/2002 Rady Gminy Turawa  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turawa, Rada Gminy Tura-
wa uchwala, co następuje:

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu 
ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno – pedago-
giczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w za-
kresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej  
i niedostosowania dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy 
współdziałania szkoły z rodzicami;

III. W zakresie innej działalności statutowej szkoły:
nauczyciel lub nauczyciel, któremu powierzono funkcję 

kierowniczą:
a) angażuje się w prace remontowe i inwestycyjne realizo-

wane w szkole,
b) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły, ucz-

niów i środowiska,
c) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym oraz 

radą pedagogiczną i radą rodziców,
d) wzorowo kieruje szkołą,
e) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno – peda-

gogiczną,
f) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia 

zawodowego,
g) współpracuje z organizacjami pozarządowymi działają-

cymi na rzecz oświaty.

§ 35.1. Ustala się, że minimalna kwota nagrody Burmistrza 
Strzelec Opolskich wynosi 100% zasadniczego miesięcznego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, z tytułem magistra z przy-
gotowaniem pedagogicznym.

2. Ustala się, że minimalna kwota nagrody dyrektora szko-
ły wynosi 40% zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia na-
uczyciela stażysty, z tytułem magistra z przygotowaniem peda-
gogicznym.

§ 36.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza 
Strzelec Opolskich może wystąpić: 

a) dla nauczyciela:
- dyrektor szkoły,
- rada pedagogiczna,
- rada rodziców,
- dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania  

w Strzelcach Opolskich,
- stowarzyszenia i organizacje lokalne,
b) dla dyrektora szkoły:
- organ nadzoru pedagogicznego,
- dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania  

w Strzelcach Opolskich,
- rada pedagogiczna,
- rada rodziców,
- stowarzyszenia i organizacje lokalne,
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły mo-

że wystąpić:

- rada pedagogiczna,
- rada rodziców,
- dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania  

w Strzelcach Opolskich.
3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać kon-

kretne i wymierne efekty osiągane przez osobę typowaną do 
nagrody.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, należy składać do 
20 września odpowiednio:

- o nagrodę Burmistrza Strzelec Opolskich do Urzędu Miej-
skiego za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty i Wycho-
wania w Strzelcach Opolskich,

- o nagrodę dyrektora do właściwej szkoły.
5. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Strzelec Opol-

skich składane przez dyrektora szkoły wymagają wcześniejsze-
go zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

§ 37.1. Nagrody nauczycielom przyznają:
a) ze środków, o których mowa w § 35 ust. 1 lit. a – dyrektor 

szkoły,
b) ze środków, o których mowa w § 35 ust. 1 lit. b – Bur-

mistrz Strzelec Opolskich.
2. Nagrodę, o której mowa w § 35 ust.1 lit. a może z własnej 

inicjatywy przyznać dyrektor szkoły, a o której mowa w § 35 ust. 1 
lit. b - Burmistrz Strzelec Opolskich.

3. Nagrody, o których mowa w ust.1 lit. a i lit. b, przyznaje 
się w terminie do dnia 14 października - z okazji Dnia Komisji 
Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach nagroda może być przyznana w innym terminie.

4. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzy-
muje dyplom, którego kserokopię umieszcza się w jego teczce 
akt osobowych.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 38. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia.

§ 39. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała Nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia na 2007 rok re-
gulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przy-
znawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania nagród nauczycielom.

Przewodnicząca Rady
Teresa Smoleń
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§ 1. Z inicjatywy mieszkańców miejscowości Zawada, po 
przeprowadzonych konsultacjach społecznych, dokonuje się  
z dniem 1 lutego 2008 r. podziału dotychczasowego sołectwa Za-
wada na dwie odrębne jednostki pomocnicze: Sołectwo Zawada 
i Osiedle Zawada.

§ 2.1. Nowo utworzone Osiedle Zawada obejmuje ulice: 
Klonową, Jesionową, Dębową, Leśną, Rzeczną.

2. Granicą osiedla jest teren ograniczony od północy ulicą 
Dębową, od wschodu  ulicą Klonową wraz z rzędem działek przy  
ul. Klonowej oraz terenem działek  oznaczonym 10 MN i 11 MN zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego dla 
terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada, od południa  
ulicą Rzeczną, od zachodu ulicą Leśną. Zakres terytorialny Osiedla 
określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanej zmianie, o której mowa w § 1, z dotych-
czasowego Sołectwa Zawada wyłączone zostają ulice oraz teren 
wymieniony w § 2 ust.1 i 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tu-
rawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący 
Rady Gminy Turawa
Franciszek Mykietów

  



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 18    - 1187 -      poz. 536

536

Uchwała Nr XIII/92/08
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy 
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, 

oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, 
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 
oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 567, Nr 115, poz. 791 
i Nr 140, poz. 984), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, 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, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17 poz. 128, i Nr 181,poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, 
Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218), Rada Gminy Zębowice 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, 
odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należno-
ści pieniężnych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej należ-
nościami, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60 z późn. zm.) na rzecz Gminy Zębowice i jej jednostek 
organizacyjnych od osób fizycznych, osób prawnych, a także jed-
nostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
zwanych dalej dłużnikami.

§ 2.1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości 
lub w części, jeżeli:

a) dłużnik, osoba fizyczna, zmarł niepozostawiając żad-
nego majątku,

b) dłużnik, osoba prawna, został wykreślony z właściwe-
go rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku,  
z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność 
z tytułu należności nie przechodzi na osoby trzecie,

c) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postę-
powania likwidacyjnego lub upadłościowego,

d) umorzenie należności uzasadnione jest innym ważnym 
interesem dłużnika lub interesem społecznym.

2. Umorzenie należności może nastąpić z urzędu, a w przy-
padku określonym w ust. 1 lit. d, na wniosek dłużnika.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji 
umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozo-
stałej należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja 
umorzeniowa (porozumienie) ulega uchyleniu.

4. Umorzenie należności w przypadku gdy oprócz dłużnika 
głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wte-
dy, gdy warunki umorzenia, określone w ust. 1, zachodzą wobec 
wszystkich zobowiązanych.

5. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu zaległości musi 
być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże 
przynajmniej jedną z przesłanek wymienionych w ust. 1.

6. Umorzenie, odraczanie i rozkładanie należności na raty 
następuje:

a) w odniesieniu do należności o charakterze administra-
cyjnym, w drodze decyzji administracyjnej, 

b) w odniesieniu do należności wynikających ze stosun-
ków cywilnoprawnych, w drodze porozumienia. 

§ 3. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania 
terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 
jest: 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w uzgodnieniu  
z Wójtem Gminy, jeżeli kwota należności nie przekracza kwoty 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzają-
cym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Mo-
nitor Polski”, do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych.

2. Wójt Gminy Zębowice, jeżeli kwota należności nie prze-
kracza pięciokrotnej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia określonego w ust. 1.

3. Wójt Gminy Zębowice, po uzyskaniu zgody Rady Gminy, 
jeżeli kwota należności przekracza wartość określoną w ust. 2.

§ 4. Do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkła-
dania na raty należności pieniężnych przedsiębiorców, stosuje 
się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o po-
stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
Nr 123 poz. 1291 z późn. zm.).

§ 5. Niniejszej uchwały nie stosuje się do opłat za wydawa-
nie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 6. Informację o wysokości umorzonych, odroczonych lub 
rozłożonych na raty należnościach Wójt Gminy przedkładać bę-
dzie Radzie Gminy wraz z półroczną informacją i rocznym spra-
wozdaniem z wykonania budżetu.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/244/06 Rady Gminy 
Zębowice z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty na-
leżności pieniężnych Gminy Zębowice oraz jednostek organiza-
cyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja 
podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zę-
bowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący
Rady Gminy

Gabriela Buczek
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Informacja

z dnia 13 lutego 2008 r. 

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: 
Energia Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce

W dniu 13 lutego 2008 r. decyzją Prezesa URE Nr WCC/
1099D/4595/W/OWR/2008/GM dokonano zmiany koncesji 
na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła dla 
przedsiębiorcy Energia Praszka  Sp. z o.o. z siedzibą w Prasz-
ce.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 6 stycznia 2004 r. Nr WCC/1099/4595/W/
OWR/2004/HC ze zmianami udzielono Energii Praszka Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością koncesji na wytwarzanie cie-
pła na okres do 31 stycznia 2014 r.

Pismem dnia 24 października  2007 r. znak EP/146/10/07, 
uzupełnionym pismami z dnia 7 listopada, 5 i 28 grudnia 2007 r., 
21 i 28 stycznia oraz 1 lutego 2008 r.  Spółka wystąpiła o zmia-
nę wydanej decyzji, w związku z uruchomieniem 8 gazowych 
kotłowni o łącznej mocy 8,914 MW, w miejsce  kontenerowej 
kotłowni przy ul. Powstańców Śląskich. Obecnie łączna moc za-
instalowana wynosi 12,274 MW. W związku z powyższym Kon-
cesjonariusz wniósł o zmianę zakresu działalności gospodarczej 
określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła. 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki decyzją z dnia 13 lutego 2008 r. zmienił 
swoją decyzję z dnia 6 stycznia 2004 r. Nr WCC/1099/4595/W/
OWR/HC ze zmianami, w sprawie udzielenia koncesji w zakresie 
wytwarzania ciepła.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor
Południowo - Zachodniego

Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą we Wrocławiu
Jadwiga Gogolewska


