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UCHWAŁA NR XLV/431/2006 
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE 

 
z dnia 27 października 2006r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Górki 

Małe, Mozów, Nowy Świat, Kije, Kalsk oraz części obrębu 3 miasta Sulechów 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  
Nr 80, poz. 717) oraz zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Sulechowie Nr XXX/274/2005 z dnia  
12 lipca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Górki Małe, Mozów, 
Nowy Świat, Kije, Kalsk oraz części obrębu 3 mia-
sta Sulechów uchwala się co następuje: 

Dział I 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego części obrębu Górki Małe, 
Mozów, Nowy Świat, Kije, Kalsk oraz części obrębu 
3 miasta Sulechów w gminie Sulechów - w zakresie 
korytarza technicznego gazociągu wysokiego i śred-
niego ciśnienia wraz z systemami towarzyszącymi 
zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar korytarza technicznego 
gazociągu o szerokości 30,0m i powierzchni około 
35,67ha, w granicach określonych kolorem czarnym 
na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały. 
Korytarz techniczny przebiega w obrębie Górki Ma-
łe, Mozów, Nowy Świat, Kije, Kalsk oraz obrębie  
3 miasta Sulechów, od istniejącego zespołu zapo-
rowo upustowego w miejscowości Górki Małe do 
granicy gminy przy miejscowości Kalsk. Długość 
projektowanego gazociągu w granicach gminy Sule-
chów wynosi ok. 11890,0m. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) załącznik graficzny - jako zał. Nr 1. Stanowi go: 
rysunek planu w skali 1:1000 - arkusze o nu-
merach 1 - 3 i 8 - 21; rysunek planu w skali 
1:500- arkusze o numerach 4 - 7 ; mapa poglą-
dowa w skali 1:10000 - arkusz Nr 22 ; legenda  
- arkusz Nr 23; 

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy Sulechów - jako 
zał. Nr 2; 

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasa-

dach ich finansowania, jako zał. Nr 3. 

Dział II 

Ustalenia planu 

Rozdział 1 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz 
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach zagospodarowania 

§ 2. Wyznacza się obszary, o symbolach na ry-
sunku planu: 

1. ZL,TG - tereny leśne z trasą przebiegu gazo-
ciągu wysokiego i średniego ciśnienia oraz syste-
mami towarzyszącymi. 

1) ustała się docelowy pas wylesienia gruntów 
leśnych szerokości 4,0m, po dwa metry z obu 
stron osi gazociągu, który będzie stanowić 
korytarz przebiegu gazociągu oraz czasowy 
pas wylesienia na czas budowy o szer. 10,0m. 
Docelowy pas wylesienia zawiera się w gra-
nicach czasowego pasa wylesienia; 

2) ustala się szerokość strefy kontrolowanej 4,0m, 
której linia środkowa pokrywa się z osią gazo-
ciągu. W strefie kontrolowanej operator sieci 
gazowej ma prawo kontrolować wszelkie dzia-
łania, które mogłyby spowodować uszkodze-
nie gazociągu; 

3) strefa kontrolowana zawiera się w liniach roz-
graniczających; 

4) zabrania się, w strefie kontrolowanej, wzno-
szenia budynków, urządzania składów i ma-
gazynów, sadzenia drzew oraz nie należy po-
dejmować żadnej działalności mogącej zagro-
zić trwałości gazociągu podczas jego eksplo-
atacji; 

5) należy zapewnić swobodny dojazd oraz moż-
liwość przemieszczania się w obrębie strefy 
kontrolowanej przez operatora sieci gazowej; 

6) dopuszcza się wykorzystanie strefy kontrolo-
wanej do celów komunikacyjnych przez służ-
by leśne. 

2. R,TG - tereny rolne z trasą przebiegu gazo-
ciągu wysokiego i średniego ciśnienia, oraz sys-
temami towarzyszącymi. 
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1) pozostaje bez zmian dotychczasowy sposób 
użytkowania gruntów rolnych; 

2) nakazuje się przywrócenie do stanu pierwot-
nego strukturę gleby po wybudowaniu gazo-
ciągu; 

3) nakazuje się przywrócenie do stanu pierwot-
nego istniejącej na terenie gminy sieci dre-
narskiej po wybudowaniu gazociągu; 

4) ustala się szerokość strefy kontrolowanej 8,0m, 
której linia środkowa pokrywa się z osią gazo-
ciągu. W strefie kontrolowanej operator sieci 
gazowej ma prawo kontrolować wszelkie dzia-
łania, które mogłyby spowodować uszkodze-
nie gazociągu; 

5) obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew 
i krzewów w strefie kontrolowanej o szeroko-
ści 8,0m, tj. po 4,0 metry z obu stron osi ga-
zociągu. 

6) strefa kontrolowana zawiera się w liniach roz-
graniczających. 

3. En - istniejące napowietrzne linie elektro-
energetyczne. 

1) pozostawia się w dotychczasowym przebiegu,  
z wyznaczonymi, istniejącymi strefami ochron-
nymi. 

4. T - istniejące podziemne sieci telekomunika-
cji, pozostają bez zmian. 

5. Tn - istniejące napowietrzne sieci telekomu-
nikacji, pozostają bez zmian. 

6. W - istniejący wodociąg, pozostaje bez 
zmian. 

7. Km - istniejący kolektor melioracyjny, pozo-
staje bez zmian. 

8. KK - tereny kolejowe. 

1) przebieg istniejącej linii kolejowej pozostaje 
bez zmian; 

2) przejście gazociągiem nastąpi pod terenem ko-
lejowym ,w sposób bezpieczny, nie naruszający 
geometrii torowiska, metodą bezwykopową, 
w rurze ochronnej, w obszarze wyznaczonym 
na planie. 

9. WS - tereny wód powierzchniowych płyną-
cych. 

1) przejścia poprzeczne gazociągiem przez cieki 
podstawowe i rowy szczegółowe wykonać me-
todą przecisku lub wykopu otwartego, w ob-
szarze wyznaczonym na planie; 

2) sposób przejścia każdorazowo uzgodniony zo-
stanie z zarządcą cieku lub rowu. 

10. KDS - publiczna droga ekspresowa projek-
towana S3. 

1) przejście gazociągiem pod projektowaną dro-
gą ekspresową nastąpi w sposób bezpieczny, 
nie naruszający geometrii drogi, metodą bez-
wykopową, w rurze ochronnej, w obszarze wy-
znaczonym na planie; 

2) sposób przejścia każdorazowo uzgodniony zo-
stanie z zarządcą drogi.  

11. KDZw - publiczne drogi zbiorcze - woje-
wódzkie. 

1) w przypadku dróg utwardzonych przejście ga-
zociągiem nastąpi pod drogą, w sposób bez-
pieczny, nie naruszający geometrii drogi, me-
todą bezwykopową, w rurze ochronnej, w ob-
szarze wyznaczonym na planie; 

2) w przypadku dróg gruntowych przejście ga-
zociągiem nastąpi w poprzek drogi w wyko-
pie otwartym, w obszarze wyznaczonym na 
planie; 

3) sposób przejścia każdorazowo uzgodniony 
zostanie z zarządcą drogi. 

12. KDLp - publiczne drogi lokalne - powiato-
we. 

1) warunki przejścia gazociągiem takie jak w § 2 
ust. 11 pkt 1, 2, 3.  

13. KDg- publiczne drogi dojazdowe - gminne. 

1) warunki przejścia gazociągiem takie jak w § 2 
ust 11 pkt 1, 2, 3.  

14. KDW - drogi wewnętrzne. 

1) warunki przejścia gazociągiem takie jak w § 2 
ust. 11 pkt 1, 2, 3. 

15. KDZwc - publiczna droga zbiorcza - woje-
wódzka, „czołgowa”. 

1) warunki przejścia gazociągiem takie jak w § 2 
ust. 11 pkt 1, 2, 3; 

2) droga przeznaczona również dla wojskowych 
pojazdów specjalnych, zwana drogą czołgo-
wą, wymaga rozwiązań technicznych pozwa-
lających na przenoszenie obciążeń w wysoko-
ści 60 ton. 

16. KIJE - w trakcie realizacji projektu należy 
uwzględnić położenie części inwestycji w grani-
cach obszaru i terenu górniczego KIJE - zgodnie  
z rysunkiem planu. 

17. r - istniejący ropociąg ø60 od odwiertu Kije-
11 do KRN Kije, pozostaje bez zmian. 

Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego 

§ 3. 1. Tereny w granicach objętych opracowa-
niem planu pozostają w dotychczasowym użytko-
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waniu z wyjątkiem obszarów leśnych trwale wyle-
sionych. 

2. Przejścia gazociągiem pod terenami wód po-
wierzchniowych płynących jak w § 2 ust. 9 pkt 1 i 2. 

3. Przejścia gazociągiem pod drogami jak w § 2 
ust. 11 pkt 1, 2, 3. 

4. Należy w maksymalnym stopniu wykorzy-
stać tereny w obrębie istniejących dróg i duktów 
leśnych. 

Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 4. Przejścia gazociągiem pod terenami wód po-
wierzchniowych płynących jak w § 2 ust. 9 pkt 1 i 2.  

§ 5. W przypadku odkrycia podczas prac ziem-
nych kopalin szczątków roślin lub zwierząt należy 
niezwłocznie zawiadomić Wojewodę Lubuskiego  
a jeżeli nie jest to możliwe Burmistrza Sulechowa. 

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury  

współczesnej 

§ 6. 1. Osoby prowadzące roboty budowlane  
i ziemne w przypadku ujawnienia w trakcie prac 
przedmiot, który posiada cechy zabytku, obowiąza-
ne są niezwłocznie zawiadomić o tym Burmistrza  
i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. Jednocześnie zobowiązane są zabezpieczyć 
odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty, 
mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wy-
dania przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków odpowiednich zarządzeń.  

2. Prace ziemne związane z w/w inwestycją 
wymagają zapewnienia nadzoru archeologiczne-
go. 

Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące wymagań wynikających  
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 7. Przestrzeń publiczna w obszarze planu nie 
występuje. 

Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu 

§ 8. Odstępuje się od ustaleń parametrów  
i wskaźników kształtowania zabudowy, ze względu 
na wprowadzony zakaz zabudowy w obszarze ob-
jętym planem. 

 

 

Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie 

§ 9. Zasady ochrony terenów i obiektów usta-
lono w § od 2 do 6 niniejszej uchwały. 

Rozdział 8 

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości obję-

tych planem miejscowym 

§ 10. Nie przewiduje się dodatkowych podzia-
łów i scaleń gruntów. 

Rozdział 9 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej 

§ 11. 1. Nie przewiduje się modernizacji i roz-
budowy istniejących systemów komunikacji i in-
frastruktury. 

2. Pozostawia się w istniejących liniach rozgra-
niczających istniejące drogi publiczne oraz przebie-
gi istniejących sieci infrastruktury technicznej z za-
chowaniem ich stref ochronnych. 

3. Kolizje z drogami publicznymi oraz sieciami in-
frastruktury technicznej należy realizować w ugod-
nieniu i na warunkach zarządców i właścicieli. 

4. Dopuszcza się przejścia przez drogi grunto-
we wykopem otwartym. 

5. W trakcie realizacji inwestycji należy uwzględ-
nić przebieg projektowanej drogi ekspresowej S3. 

Rozdział 10 

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urządzenia i użyt-

kowania terenów 

§ 12. 1. Tereny leśne w trakcie trwania budowy 
gazociągu będą czasowo wyłączone z produkcji 
leśnej w pasie o szer. 6,0m.  

2. Ustala się dotychczasowe zagospodarowanie 
i użytkowanie terenów leśnych objętych planem, za 
wyjątkiem gruntów leśnych objętych długotermi-
nową dzierżawą w pasie o szer. 4,0m – strefa kon-
trolowana, zgodnie z przepisami ustawy o lasach. 
Obowiązują ustalenia § 2 ust. 1 pkt 1 - 6.  

3. Tereny rolne w trakcie trwania budowy gazo-
ciągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz z sys-
temami towarzyszącymi będą czasowo wyłączone  
z produkcji rolnej w pasie szer. 16,0m. 
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Rozdział 11 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów zawierają § 2 - § 12 niniejszej uchwały. 

Rozdział 12 

Stawki procentowe 

§ 14. Ustala się 1% stawkę, służącą naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Dział III 

Przepisy końcowe 

§ 15. Uchyla się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Sulechów, 
uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie 
Nr XVIII/170/96 z dnia 23 stycznia 1996r., opubliko-
waną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zie-

lonogórskiego Nr 2, poz. 16 z dnia 20 lutego 1996r., 
dotyczącą ograniczenia użytkowania w granicach 
korytarza technicznego gazociągu wysokiego i śred-
niego ciśnienia w zakresie objętym ustaleniami  
§ 2 - § 12 niniejszego planu. 

§ 16. Uchyla się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sule-
chów, uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Sule-
chowie Nr XVIII/171/96 z dnia 23 stycznia 1996r., 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zielonogórskiego Nr 2, poz. 17 z dnia 20 lutego 
1996r., dotyczącą ograniczenia użytkowania w gra-
nicach korytarza technicznego gazociągu wysokie-
go i średniego ciśnienia w zakresie objętym ustale-
niami § 2 - § 12 niniejszego planu. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Edward Łazicki 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLV/431/2006 
Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 27 października 2006r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLV/431/2006 
Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 27 października 2006r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLV/431/2006 
Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 27 października 2006r. 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej w Sulechowie o zgodności ze Stu-
dium, sposobie rozpatrywania uwag oraz o spo-
sobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy i zasadach ich finanso-

wania, zgodnie z przepisami o finansach  
publicznych 

1. Rada miejska w Sulechowie stwierdza zgodność 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części obrębu Górki Małe, Mozów, Nowy 
Świat, Kije, Kalsk oraz część obrębu 3 miasta Su-
lechów w gminie Sulechów z ustaleniami zmia-
ny Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego Gminy Sulechów. 

2. Rada Miejska  Sulechowie nie rozpatrzyła uwag 
do planu w związku z nie wniesieniem ich do 
planu. 

3. Określa się sposób realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 
gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia wraz 
systemami towarzyszącymi zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami w czasie realizacji inwestycji. 

4. Ustala się zasady finansowania zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej: finansowanie realizacji całości zadań obję-
tych miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Górki Małe, Mo-
zów, Nowy Świat, Kije, Kalsk oraz części obrębu 
2 miasta Sulechów nastąpi w całości ze środków 
własnych inwestora prywatnego i nie obciąży 
budżetu gminy. 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR 535/2006 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

W ZELONEJ GÓRZE 
 

z dnia 7 grudnia 2006r. 
 

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojadła projekcie uchwały budżetowej na rok 
2007 wraz z prognozą łącznej kwoty długu, informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 

 
Skład Orzekający w osobach: 

Barbara Skiba - przewodnicząca 

Halina Lasota - członek 

Andrzej Skibiński - członek 

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 oraz art. 19 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku  
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jed-
nolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), 
w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerw-

ca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 4 z dnia  
1 kwietnia 2003r. Prezesa Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyznacze-
nia składów orzekających, po rozpatrzeniu projektu 
uchwały budżetowej Gminy Bojadła na rok 2007; 

Skład Orzekający postanawia zaopiniować pozytyw-
nie przedłożony projekt. 

Przewodnicząca Składu Orzekającego 
Barbara Skiba 
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UCHWAŁA NR III/17/06 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański 
 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia  
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. 
Nr 97, poz. 674.) oraz rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.  
w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmia-
nami), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin określający zasady 
wynagradzania, przyznawania dodatków do wy-
nagrodzeń oraz nagród nauczycielom zatrudnio-
nym w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Bytom Odrzański, o brzmieniu: 

Rozdział 1 

Dodatek za wysługę lat 

§ 2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wy-
sługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasad-
niczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach 
miesięcznych poczynając od czwartego roku pra-
cy, z tym, że dodatek nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 3. Do okresów pracy uprawniających do do-
datku za wysługę lat wlicza się okresy poprzednie-
go zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy,  
w których stosunek pracy został rozwiązany lub 
wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku 
pracy (zakończone okresy zatrudnienia). 

§ 4. Nauczycielowi pozostającemu jednocze-
śnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy 
uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się 
odrębnie dla każdego stosunku pracy z zastrzeże-
niem § 5 i § 6. Do okresu zatrudnienia uprawniają-
cego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się 
okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym 
pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. 
Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlega-
ją zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia. 

§ 5. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku 
pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze 
łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczy-
ciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do 
dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się 
okresy zatrudnienia, o których mowa w § 3. 

§ 6. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplo-
mowanemu, który przeszedł do pracy w urzędzie 
administracji rządowej, kuratorium oświaty, Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce nad-
zoru oraz w organach sprawujących nadzór nad 
zakładami poprawczymi, schroniskami dla nielet-
nich i ośrodkami diagnostyczno - konsultacyjnymi 
na stanowisko wymagające kwalifikacji pedago-
gicznych, do okresów pracy uprawniających do 
dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zali-
czane do dodatku za wysługę lat w szkole, w której 
nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zaj-
mowania tego stanowiska. 

§ 7. Do okresów pracy uprawniających do dodat-
ku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli  
z mocy odrębnych przepisów podlegają one wlicze-
niu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze. 

§ 8. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-
darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym 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 do-
datku lub wyższej jego stawki nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca. 

§ 9. Dodatek za wysługę lat przysługuje również 
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności 
do pracy wskutek choroby bądź konieczności oso-
bistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub cho-
rym członkiem rodziny, na które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia 
społecznego. 

§ 10. Dodatek za wysługę lat przysługuje na-
uczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlo-
pu dla poratowania zdrowia. 

§ 11. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z gó-
ry w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział 2 

Dodatek motywacyjny 

§ 12. Gmina tworzy fundusz przeznaczony na 
wypłatę dodatku motywacyjnego. 
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§ 13. Wysokość funduszu wynosi 5% środków 
przeznaczonych w budżecie placówki na wypłatę 
wynagrodzeń zasadniczych. 

§ 14. Dodatek motywacyjny stanowi odrębną 
część wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 15. Podstawę obliczania dodatku stanowi 
wynagrodzenie zasadnicze danego nauczyciela. 

§ 16. 1. Nauczycielowi dodatek motywacyjny 
przyznaje dyrektor w ramach środków określonych 
w § 12.  

2. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje 
Burmistrz Miasta i Gminy na podstawie kryteriów 
przyjętych w niniejszym regulaminie w ramach 
środków, o których mowa w § 12. 

§ 17. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na 
6 miesięcy w terminach wrzesień - marzec.  

2. Nauczycielowi, któremu nie przyznano do-
datku motywacyjnego przysługuje prawo do od-
wołania się od tej decyzji na piśmie do dyrektora 
placówki i otrzymanie pisemnego uzasadnienia 
decyzji o nie otrzymaniu dodatku. 

§ 18. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi 
dodatku motywacyjnego jest systematyczne i efek-
tywne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, 
wypełnianie przydzielonych obowiązków oraz: 

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć w działal-
ności dydaktycznej: 

a) stałe przygotowywanie uczniów do konkur-
sów przedmiotowych, sportowych, artysty-
cznych i innych oraz zdobywanie czołowych 
lokat na szczeblu miasta, rejonu, wojewódz-
twa, centralnym, 

b) rozwijanie zainteresowań poprzez udział  
w konkursach oraz indywidualizację pracy 
z dziećmi, 

c) podnoszenie kwalifikacji zawodowych (praca 
w zespołach samokształceniowych, uczest-
niczenie w warsztatach i kursach szkolenio-
wych), 

d) systematyczna praca z uczniem zdolnym 
jak również pomoc uczniom posiadającym 
trudności w nauce, 

e) wzorowe prowadzenie procesu dydaktycz-
nego, w tym wykorzystanie środków dy-
daktycznych, stosowanie metod aktywizu-
jących, systematyczna ocena ucznia, do-
skonalenie warsztatu pracy, 

f) prowadzenie lekcji i zajęć otwartych, kole-
żeńskich oraz uczestnictwa w innych rodza-
jach działań w ramach wewnątrzszkolnego 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

g) opracowanie i wdrażanie programu doty-

czącego działań edukacyjnych, wychowaw-
czych i opiekuńczych; 

2) uzyskanie szczególnych osiągnięć w działal-
ności wychowawczej: 

a) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych i dydaktycznych dzieci, ucz-
niów we współpracy z rodzicami, 

b) stosowanie różnorodnych form pracy wy-
chowawczej z grupa, klasą - pełne rozpo-
znanie środowiska wychowawczego ucz-
niów, aktywne i efektywne działanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
pomocy, 

c) efekty indywidualnej pracy z uczniem, 

d) pomoc uczniom sprawiającym trudności 
wychowawcze, 

e) wychowawstwo w klasie o niskim pozio-
mie intelektualnym i kulturalnym, 

f) rozbudzanie w uczniach patriotyzmu i zro-
zumienia znaczenia własnego państwa oraz 
kształtowanie postawy etycznej zakorzenio-
nej w polskim etosie narodowym, 

g) współpraca z instytucjami wspomagający-
mi proces wychowania dziecka, ucznia; 

3) uzyskanie szczególnych osiągnięć w działal-
ności opiekuńczej: 

a) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, 
uczniów, 

b) podejmowanie środków zaradczych i zapo-
biegawczych wobec dzieci, uczniów ze śro-
dowisk zagrożonych niedostosowaniem spo-
łecznym oraz znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej; 

4) wykonywanie prac na rzecz placówki poza 
godzinami pracy (prace społeczne): 

a) organizowanie i udział w imprezach i uroczy-
stościach międzygrupowych, międzyklaso-
wych, międzyprzedszkolnych i międzyszkol-
nych, odbywających się na terenie miasta, 

b) organizowanie wycieczek szkolnych, raj-
dów, biwaków, 

c) pozyskiwanie środków finansowych i spon-
sorów, 

d) współdziałanie w organizowaniu oraz  
w wzbogacaniu z środki dydaktyczne sal 
zajęć i pracowni przedmiotowych, 

e) rozwijanie zainteresowań i zdolności ucz-
niów na zajęciach dodatkowych prowadzo-
nych przez nauczycieli nieodpłatnie; 

5) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
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Nauczyciela: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczysto-
ści szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych zespołach, 

c) opieka nad Samorządem Szkolnym lub or-
ganizacjami działającymi na terenie szkoły, 

d) redagowanie i systematyczne wydawanie 
gazetek szkolnych, 

e) prowadzenie akcji charytatywnych i innych 
o charakterze społecznikowskim, 

f) przygotowywanie materiałów szkoleniowych 
na potrzeby nauczyciela, 

g) przejawianie innych form aktywności w ra-
mach wewnątrzszkolnego doskonalenia za-
wodowego nauczycieli, 

h) prowadzenie zespołów samokształcenio-
wych, pisanie protokołów z Rad Pedago-
gicznych; 

6) podnoszenie jakości świadczonej pracy, w tym. 
związanej z powierzonym stanowiskiem kie-
rowniczym, dodatkowym zadaniem lub zaję-
ciem: 

a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności za-
wodowych, 

b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

c) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

d) rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z poleceń służbowych i powierzonych obo-
wiązków, 

e) przestrzeganie dyscypliny pracy. 

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje na-
uczycielom: 

1) przebywającym na urlopach zdrowotnych; 

2) powracających z urlopów zdrowotnych, wy-
chowawczych, bezpłatnych (nabywają upraw-
nienie po przepracowaniu pół roku); 

3) którzy nie przepracowali co najmniej 3 lata  
w zawodzie, w tym 1 rok w placówce. 

§ 19. Dyrektorzy placówek oświatowych otrzy-
mują dodatki motywacyjne za szczególne osiągnię-
cia w organizacji pracy placówek, a przede wszyst-
kim za: 

- osiąganie bardzo dobrych wyników nauczania 
i wychowania oraz znaczących miejsc uczniów 
biorących udział w konkursach, olimpiadach 
przedmiotowych i sportowych, 

- inicjowanie różnorodnych działań Rady Peda-

gogicznej służących podnoszeniu jakości pracy 
jednostki, 

- organizowanie opieki nauczycielom rozpoczy-
nającym pracę w zakresie odbywania stażu za-
wodowego i właściwej adaptacji zawodowej, 

- celowe i oszczędne wydatkowanie środków 
finansowych placówki zgodnie z ustawą o fi-
nansach publicznych, 

- udział w opracowaniu innowacyjnych treści 
programowych i dydaktycznych, 

- promowanie placówki w środowisku, 

- wzorową współpracę z rodzicami i środowi-
skiem w celu pozyskania sponsorów świad-
czących usługi materialne na rzecz placówki, 

- dbanie o bazę placówki, zachowanie ładu i este-
tyki obiektów placówki, 

- prowadzenie remontów i inwestycji, 

- pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 

- realizację zadań wizji i misji placówki. 

§ 20. Dodatek motywacyjny wypłaca się z dołu 
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział 3 

Dodatek funkcyjny 

§ 21. Nauczycielom, którym powierzono sta-
nowisko kierownicze przewidziane w statucie pla-
cówki, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
procentowej od wynagrodzenia zasadniczego da-
nego nauczyciela: 

1) dyrektor placówki: 

- liczącej do 10 oddziałów do 110%, 

- powyżej 10 oddziałów do 130%; 

2) wicedyrektor (powyżej 10 oddziałów) do 80%. 

§ 22. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dy-
rektora ustala Burmistrz Miasta i Gminy w grani-
cach stawek określonych w § 21 uwzględniając 
m.in. wielkość placówki, jej warunki organizacyj-
ne, złożoność zadań wynikających z funkcji kie-
rowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych, wyniki 
pracy placówki. 

§ 23. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wi-
cedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska 
kierownicze ustala dyrektor placówki. 

§ 24. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje również 
nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań: 

1) opiekuna stażu w wysokości do 3% miesięcz-
nie za każdego nauczyciela stażystę powie-
rzonego opiece; 

2) wychowawcy klasy w wysokości do 5% mie-
sięcznie; 
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3) wychowawcy oddziału przedszkolnego w wy-
sokości do 5% miesięcznie. 

2. Dodatek w wysokości określonej w ust. 1  
pkt 1, 2 i 3 wypłaca się od przeciętnego wynagro-
dzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa  
w art. 30 Karty Nauczyciela. 

3. Opiekun stażu otrzymuje dodatek od pierw-
szego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska opie-
kuna stażu, a jeżeli powierzenie stanowiska nastą-
piło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

4. Opiekun stażu otrzymuje dodatek przez okres 
trwania stażu. 

§ 25. Prawo do dodatku funkcyjnego przysłu-
guje w okresie zajmowania odpowiedniego sta-
nowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, 
za które przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie 
stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono 
nauczycielowi, na okres nie obejmujący pełnych 
miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wyso-
kości proporcjonalnej do czasu pełnienia związa-
nych z nimi obowiązków. 

§ 26. Dodatek funkcyjny związany z zajmowa-
nym stanowiskiem przysługuje również osobie, 
której powierzono odpowiednie obowiązki w za-
stępstwie innej osoby, jeśli jej nieobecność w pra-
cy przekracza trzy miesiące. 

§ 27. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okre-
sie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,  
w okresie urlopu dla podratowania zdrowia oraz  
w okresach, za które nie przysługuje wynagrodze-
nie zasadnicze. 

§ 28. Dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcz-
nie z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział 4 

Dodatek za warunki pracy 

§ 29. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych, 
uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 
i 3 Karty Nauczyciela przysługuje dodatek za wa-
runku pracy.  

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje na-
uczycielom, którzy: 

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowaw-
cze w klasach i oddziałach specjalnych w wy-
sokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego 
danego nauczyciela; 

2) prowadzą nauczanie indywidualne dzieci za-
kwalifikowanych do kształcenia specjalnego  

- w wysokości do 4% stawki godzinowej na-
uczyciela za każdą przepracowaną godzinę za-
jęć. 

§ 30. Nauczycielowi dodatek za warunki pracy 
przyznaje dyrektor w ramach środków przyzna-
nych uchwałą budżetową. 

§ 31. Dodatek za warunki pracy wypłaca się  
z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział 5 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
oraz godziny doraźnych zastępstw 

§ 32. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę po-
nadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przy-
znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeże-
li praca w tej godzinie została zrealizowana w wa-
runkach uprawniających do dodatku) przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
realizowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wy-
miar godzin, określony na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę 
doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, 
o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem 
za warunki pracy, jeśli praca w tej godzinie została 
zrealizowana w warunkach uprawniających do do-
datku) przez miesięczną ilość godzin realizowanego 
wymiaru godzin. 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego 
zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, w spo-
sób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego 
zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z pla-
nem i programem nauczania danej klasy. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego 
lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,  
o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc 
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem 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. 

§ 33. 1. Sposób obliczenia wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w któ-
rych przypadają dni usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne 
od pracy wyraża poniższa formuła (obowiązuje 
rozliczenie tygodniowe): 

 
Liczba godzin   Liczba godzin          Ilość dni                  1/5 etatu obowiązkowego tygodniowego 
ponadwymiarowych =      przepracowanych - przepracowanych     x     wymiaru zajęć w przypadku 4 – dniowego 
wypłaty                 przez nauczyciela       tygodnia pracy: 1/4 etatu) 
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2. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które 
przysługuje wynagrodzenie nie może być większa 
niż liczba godzin przydzielonych w planie organi-
zacyjnym. 

3. Jeżeli dzień ustawowo wolny od pracy przy-
pada nauczycielowi z 4-dniowym tygodniem pracy 
w dniu wolnym od pracy, to nie dokonuje się po-
trąceń. 

4. Jeżeli liczba godzin ponadwymiarowych do 
wypłaty jest ujemna, to następuje płatność w cało-
ści za obowiązkowy wymiar godzin tzw. pensum. 

5. Niecałkowite liczby godzin zaokrąglane są do 
całkowitych zgodnie z następującymi zasadami: 

- końcówka jest mniejsza od 0,5 godz. - zaokrą-
glenie w dół, 

- końcówka jest większa lub równa 0,5 godz.  
- zaokrąglenie w górę. 

§ 34. Za faktycznie przepracowane uznaje się 
także godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł 
zrealizować ze względu na wykonywanie innych 
prac zleconych mu przez pracodawcę. 

§ 35. Wynagrodzenie za nadgodziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw nalicza się 
miesięcznie i wypłaca się nie później niż do 10 dnia 
następnego miesiąca. 

Rozdział 6 

Nagrody 

§ 36. Nagrody jubileuszowe dla dyrektora i in-
nych nauczycieli planuje w rocznym planie finan-
sowym dyrektor placówki. 

§ 37. Środki na nagrody w ramach specjalnego 
funduszu nagród dla dyrektora i innych nauczycieli 
w wysokości 1% planowanych środków na wyna-
grodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor 
placówki w rocznym planie finansowym, z czego: 

1) 80% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji; 

2) 20% kwoty przekazuje do dyspozycji Burmi-
strza Miasta i Gminy. 

§ 38. Nagrody ze środków określonych w § 37 
pkt 1 przyznaje i wypłaca dyrektor placówki. 

§ 39. 1. Nagrody ze środków określonych w § 37 
pkt 2 przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy, a wy-
płaca dyrektor placówki.  

2. Związki zawodowe mają prawo wnioskowa-
nia o przyznanie nagrody Burmistrza dla swoich 
członków. 

§ 40. Fakt przyznania nagrody potwierdza się 
pisemną informacją o jej przyznaniu wraz z uza-
sadnieniem, której odpis zamieszcza się w teczce 
akt osobowych nauczyciela. 

§ 41. Nagrody, o których mowa w § 37 przy-

znaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uza-
sadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą Bur-
mistrza Miasta i Gminy może przyznać nauczycie-
lowi nagrodę w innym czasie. 

Rozdział 7 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 42. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymia-
rze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin w placówkach oświato-
wych i posiadającemu pełne kwalifikacje do zajmo-
wanego stanowiska przysługuje nauczycielski doda-
tek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie - 6%; 

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8%; 

3) przy trzech osobach w rodzinie - 10%; 

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12%; 

miesięcznej stawki najniższego wynagradzania za 
pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej. 

3. Kwotę przypadającego dodatku zaokrągla się 
do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 
0,49zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50zł za-
okrągla się do pełnego złotego. 

4. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się 
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
współmałżonka oraz dzieci pozostające na jego wy-
łącznym utrzymaniu do czasu zakończenia nauki, 
jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bę-
dącemu także nauczycielem, stale z nim mieszka-
jącemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżon-
kowie wspólnie określają pracodawcę, który bę-
dzie im wypłacał dodatek. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-
sługuje: 

1) nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego 
do zajmowanego przez niego lokalu; 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym złożono wniosek o je-
go przyznanie. 

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch i wię-
cej placówkach oświatowych przysługuje tylko jeden 
dodatek mieszkaniowy. 

§ 43. Dodatek mieszkaniowy przysługuje za okres 
pobierania wynagrodzenia, z wyłączeniem okresu 
korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, a tak-
że w okresach: 
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1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej,  
w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powo-
łanym do służby zawarta była umowa o pracę 
na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłu-
żej niż do końca okresu, na który umowa ta była 
zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 44. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 
wniosek nauczyciela (dyrektora placówki) lub na 
wspólny wniosek nauczycieli będących współmał-
żonkami, z uwzględnieniem § 42.  

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor 
placówki, a dyrektorowi placówki – Burmistrz Mia-
sta i Gminy. 

§ 45. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu 
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział 8 

Dodatek wiejski 

§ 46. Nauczycielowi posiadającemu kwalifika-

cje do zajmowania stanowiska nauczyciela, za-
trudnionemu w placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez gminę Bytom Odrzański, przysługu-
je odrębny dodatek w wysokości 10% wynagro-
dzenia zasadniczego. 

§ 47. Dodatek wiejski wypłaca się z góry w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 48. Traci moc uchwała Nr XXIV/192/06 Rady 
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 kwietnia 
2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określające-
go zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnio-
nych w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez gminę Bytom Odrzański. 

§ 49. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 50. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/19/06 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bytomiu Odrzańskim 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, 
poz. 123 ze zm.) nadaje się: 

Statut 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu 

Odrzańskim 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w By-
tomiu Odrzańskim działa w oparciu o: 

1) ustawę z dnia 25 października 1991r. o orga-
nizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.); 

2) ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104); 

3) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.); 

4) niniejszy statut; 

5) inne przepisy prawne. 

2. Ilekroć w statucie jest mowa o Ośrodku Kul-
tury - należy przez to rozumieć Miejsko - Gminny 
Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim. 

§ 2. 1. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w By-
tomiu Odrzańskim jest gminną instytucją kultury. 

2. Ośrodek Kultury jest wpisany do rejestru in-
stytucji kultury prowadzonego przez Gminę Bytom 
Odrzański i posiada osobowość prawną. 

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka Kultury znajduje się  
w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Cmentarnej 4.  

2. Terenem działalności jest miasto i gmina By-
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tom Odrzański. 

§ 4. Ośrodek Kultury używa podłużnej pieczęci 
o następującej treści: 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 

ul. Cmentarna 4 

67-115 Bytom Odrzański 

Rozdział 2 

Cele i działania 

§ 5. Podstawowym celem Ośrodka Kultury jest 
pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do ak-
tywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtwo-
rzenia jej wartości. 

§ 6. 1. Ośrodek Kultury realizuje zadania w dzie-
dzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i or-
ganizowania życia kulturalnego. 

2. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową 
działalność kulturalną z uwzględnieniem wszyst-
kich grup wiekowych środowiska bytomskiego. 

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka Kul-
tury należy: 

a) rozpoznawanie oraz rozbudzanie zainteresowań 
i potrzeb kulturalnych, 

b) przygotowanie do odbioru i tworzenie warto-
ści kulturalnych, 

c) tworzenie warunków i możliwości do pozna-
wania i uczestniczenia w zjawiskach sztuki mu-
zycznej, teatralnej, literackiej, plastycznej i fil-
mowej. 

2. Zadania wymienione w ust. 1 Ośrodek Kul-
tury realizuje przez organizowanie: 

a) imprez o różnorodnym charakterze, kierowa-
nych do szerokiego kręgu odbiorców, 

b) imprez elitarnych, istotnych ze względu na 
szczególne wartości kulturotwórcze, 

c) form indywidualnej aktywności kulturalnej  
i twórczej, 

d) miejsc umożliwiających rozwój własnych za-
interesowań kulturalnych. 

§ 8. Ośrodek Kultury może realizować dodat-
kowe zadania, na zasadach określonych w odręb-
nych przepisach, a w szczególności: 

a) organizować spektakle, koncerty, wystawy  
i giełdy, 

b) prowadzić nauki języków obcych, 

c) organizować imprezy rozrywkowe, artystyczne 
i okolicznościowe, 

d) prowadzić działalność wydawniczą, 

e) prowadzić działalność handlową, związaną ze 
sprzedażą dzieł sztuki i artykułów sztuki użyt-
kowej, 

f) prowadzić wypożyczalnię sprzętu techniczne-
go, 

g) wynajmować i dzierżawić pomieszczenia Ośrod-
ka Kultury, 

h) realizować imprezy zlecone: okolicznościowe, 
rodzinne, obrzędowe,  

i) świadczyć usługi gastronomiczne, 

j) prowadzić działalność gospodarczą. 

Rozdział 3 

Organizacja i zarządzanie 

§ 9. 1. Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor jako 
organ zarządzający. 

2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwo-
łuje Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w trybie okre-
ślonym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej oraz aktach wykonawczych. 

3. Dyrektor Ośrodka Kultury zarządza podległą 
mu jednostką i reprezentuje ja na zewnątrz, ponosi 
odpowiedzialność za całokształt działalności Ośrod-
ka Kultury oraz prowadzi racjonalną politykę ka-
drową (zatrudnianie i zwalnianie pracowników). 

§ 10. 1. Przy Ośrodku Kultury działa Społeczna 
Rada Kultury. 

2. Społeczna Rada Kultury jest organem do-
radczo - opiniującym Dyrektora Ośrodka Kultury. 

3. Społeczna Rada Kultury działa na podstawie 
regulaminu, przyjętego przez siebie i zatwierdzo-
nego przez Dyrektora Ośrodka Kultury. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

§ 11. 1. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę 
finansową na zasadach określonych w ustawie  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej. 

2. Gospodarowanie przydzielonym i nabytym 
mieniem następuje na zasadzie samodzielności  
z zachowaniem zasady efektywności wykorzysta-
nia mienia i środków. 

3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan 
działalności Ośrodka Kultury uwzględniający rocz-
na dotację organizatora. 

4. Plan działalności Ośrodka Kultury zatwierdza 
corocznie Dyrektor. 

§ 12. Sposób uzyskiwania środków finanso-
wych: 

1) dotacje organizatora; 
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2) wpływy z prowadzonej działalności; 

3) darowizny, spadki, zapisy; 

4) inne dozwolone prawem źródła. 

§ 13. Ośrodek Kultury posiada odrębny rachu-
nek bankowy. 

§ 14. Szczegółowe zasady prowadzenia rachun-
kowości i gospodarki finansowej określają odrębne 
przepisy. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 15. Zmiany w statucie mogą być dokonywa-
ne w trybie określonym dla jego nadania. 

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniej-
szym statutem maja zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 18. Traci moc uchwała Nr XXI/138/96 Rady 
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19 grudnia 
1996r. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Chmielewski 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/8/06 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach or-

ganizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Rada Miejska Nowe Miasteczko 
 

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i art. 54 ust. 3 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze 
zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.  
w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 
oraz Dz. U. z 2006r. Nr 43, poz. 293 ze zmianami), 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się regulaminy wynagradzania na-
uczycieli o następującej treści. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

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

1) szkole - należy rozumieć przez to gimnazjum, 
szkołę podstawową, przedszkole; 

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrekto-
ra placówki, o której mowa w pkt 1; 

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć na-
uczyciela danej placówki; 

4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę; 

5) ustawie Karta Nauczyciela należy przez to ro-
zumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 
z późn. zm.); 

6) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatków do wynagrodze-
nia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, 
poz. 181 oraz Dz. U. z 2006r. Nr 43, poz. 293 ze 
zmianami). 

§ 3. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 

1) wynagrodzenia zasadniczego; 

2) dodatków do wynagrodzenia; 

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe; 

4) wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw; 

5) nagród i innych świadczeń wynikających ze sto-
sunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych okre-
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ślonych w art. 53 Karty Nauczyciela. 

§ 4. Regulamin wynagradzania nauczycieli okre-
śla: 

1) zasady przyznawania dodatków za wysługę 
lat; 

2) zasady przyznawania dodatku motywacyjnego; 

3) zasady przyznawania dodatków funkcyjnych; 

4) zasady przyznawania dodatków za warunki 
pracy; 

5) zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego; 

6) szczegółowy sposób obliczania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe oraz godzi-
ny doraźnych zastępstw; 

7) zasady przyznawania nagród dla nauczycieli. 

Rozdział 2 

Zasady przyznawania dodatku za wysługę lat 

§ 5. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za 
wysługę lat według zasad określonych w art. 33 
ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1% wyna-
grodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wy-
płacany w okresach miesięcznych poczynając od  
4 - go roku pracy, 

2. Dodatek ten nie może przekroczyć 20% wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-
darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do 
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca, 

b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do do-
datku lub wyższej jego stawki nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca. 

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry  
w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego. 

5. Podstawę do ustalenia stażu pracy od które-
go uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę 
lat stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa 
pracy, książeczka wojskowa itp.) albo uwierzytel-
nione odpisy (kopie) tych dokumentów. 

6. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracow-
nikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie 
oraz za dni nieobecności w pracy z powodu cho-
roby bądź konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodzi-
ny. 

Rozdział 3 

Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego 

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny nie stanowi zwięk-

szenia wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na 
okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż na 
jeden rok szkolny. 

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora, wice-
dyrektora nie może przekroczyć 50% jego wyna-
grodzenia zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie 
może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

5. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyzna-
je Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie kryte-
riów przyjętych w niniejszym regulaminie. 

6. Dyrektorzy otrzymują dodatki motywacyjne 
za znaczące efekty pracy w zakresie: 

a) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyni-
ków nauczania i wychowywania oraz licznego 
udziału uczniów w konkursach, olimpiadach  
i zawodach międzyszkolnych, regionalnych, kra-
jowych, 

b) wzorowej organizacji pracy oświatowej jed-
nostki organizacyjnej, 

c) inicjowaniu różnorodnych działań rady peda-
gogicznej służących podnoszeniu jakości pra-
cy jednostki, 

d) organizowaniu pomocy nauczycielom rozpo-
czynającym pracę w okresie odbywania stażu 
zawodowego we właściwej adaptacji zawo-
dowej, 

e) dbanie o bazę szkolną, remonty, inwestycje, 

f) współpraca ze środowiskiem szkoły w celu 
pozyskania sponsorów świadczących usługi 
materialne na rzecz placówki, która kieruje, 

g) przestrzeganie prawa pracy w realizacji funk-
cji kierownika zakładu pracy w tym współ-
działanie z ogniwami społecznymi. 

7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla na-
uczyciela, wicedyrektora oraz okres jego przyzna-
nia, uwzględniając poziom spełniania warunków, 
o których mowa w pkt 8 ustala dyrektor, w miarę 
posiadanych środków finansowych. 

8. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrud-
nionemu w szkole dodatku motywacyjnego jest: 

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  
a w szczególności: 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycz-
no - wychowawczych potwierdzonych wy-
nikami klasyfikacji lub promocji, efektami 
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesa-
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mi w konkursach, zawodach, olimpiadach 
itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ro-
dzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowaw-
czego uczniów, aktywne i efektywne działa-
nie na rzecz uczniów potrzebujących szcze-
gólnej opieki; 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowywa-
nie się do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności za-
wodowych, 

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń służbowych i powierzonych obowiąz-
ków, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy 

h) właściwe kształtowanie stosunków między-
ludzkich; 

3) posiadanie wyróżniającej oceny pracy lub po-
zytywnej oceny dorobku zawodowego; 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawia-
nie innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły. 

 

 

Rozdział 4 

Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego 

§ 7. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni 
awansu zawodowego, którym powierzono stano-
wisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo 
inne stanowisko kierownicze przewidziane w sta-
tucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości: 

1) dyrektorowi - do 10 oddziałów - do 45% 

                               powyżej 10 oddziałów - do 65%; 

2) wicedyrektorowi - do 45%; 

3) kierownikowi świetlicy szkolnej - do 25% 

otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczy-
cielom, którym powierzono obowiązki kierownicze 
w zastępstwie. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrekto-
ra szkoły ustala Burmistrz Gminy i Miasta, a dla 
stanowisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 dy-
rektor szkoły, w ramach posiadanych środków 
finansowych, uwzględniając wielkość szkoły, jej 
strukturę organizacyjna, liczbę uczniów i oddzia-
łów, złożoność zadań wynikających z zajmowane-
go stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych  
w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalo-
we, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła 
funkcjonuje. 

4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska 
kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze na czas określony, traci prawo do 
dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierze-
nia, a w razie wcześniejszego odwołania - z koń-
cem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeże-
li odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od 
tego dnia. 

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlo-
pu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które 
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia  
z innych przyczyn obowiązków związanych z po-
wierzonym stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie 
pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca - od tego dnia. 
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7. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej 
dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi 
szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzo-
wego następującego po trzech miesiącach nie-
obecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż 
urlop wypoczynkowy. 

8. Nauczycielom poszczególnych stopni awan-
su zawodowego, którym powierzono: 

a) wychowawstwo klasy - przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości - 4%, 

b) funkcję opiekuna stażu - przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości - 4%  

otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodze-
nia zasadniczego. 

9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. 

10. Dodatki funkcyjne, motywacyjne dla pra-
cowników zmniejsza się proporcjonalnie za okres 
nieobecności w pracy w związku z pobieraniem 
wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowe-
go, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego  
a w podstawie wymiaru uwzględnia się po uzupeł-
nieniu. 

Rozdział 5 

Zasady przyznawania dodatku za warunki pracy 

§ 8. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za 
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążli-
wych lub szkodliwych warunkach na zasadach 
określonych w rozporządzeniu. 

2. Wysokość dodatku wynosi do 40% otrzy-
mywanego przez nauczyciela wynagrodzenia za-
sadniczego. 

2. Wysokość dodatku dla nauczyciela, o którym 
mowa w ust. 2, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrek-
tora szkoły - Burmistrz Gminy i Miasta, biorąc pod 
uwagę stopień trudności, uciążliwości lub szko-
dliwości dla zdrowia realizowanych zajęć lub wy-
konywanych prac oraz wymiaru czasu pracy reali-
zowanego w tych warunkach. 

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 przysługu-
je w okresie faktycznego wykonywania pracy,  
z którą dodatek jest związany. 

4. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli na-
uczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążli-
wych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązu-
jący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy na-
uczyciel, któremu powierzono stanowisko kierow-
nicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go 
wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości 
proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w wa-
runkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru za-
jęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymia-

rze zajęć. 

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 

Rozdział 6 

Zasady wynagradzania za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw 

§ 9. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę po-
nadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa 
oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyzna-
ną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli 
praca w godzinach ponadwymiarowych oraz do-
raźnego zastępstwa odbywa się w warunkach 
trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdro-
wia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa 
nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc 
przyznana nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa 
odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych 
lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczna 
liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 2, ustala 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 ponadwymiaro-
we przydzielone w planie organizacyjnym nie przy-
sługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje 
zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami 
o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub 
kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające  
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich reali-
zować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, 
a w szczególności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub 
mrozów; 

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy; 

3) rekolekcji; 

4) udziałem nauczyciela w konferencji meto-
dycznej; 



Dziennik Urzędowy                                                                                                                    poz. 92, 93, 94 
Województwa Lubuskiego Nr 5 
 

- 206 - 

5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, 
trwającej nie dłużej niż tydzień  

traktuje się jako godziny faktycznie odbyte. 

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we przysługuje za dni usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy z uwzględnieniem przypadków: 

1) urlopu szkoleniowego udzielonego nauczycie-
lom w celu kształcenia i doskonalenia, (skie-
rowanie przez szkołę); 

2) zwolnienia z pracy na czas niezbędny do wy-
konania doraźnej czynności wynikającej z je-

go funkcji związkowej. 

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe w tygodniach, w których przypa-
dają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub 
kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
obliczenie według poniższej formuły w rozliczeniu 
tygodniowym, 

 
liczba godzin  liczba godzin           ilość dni                   
ponadwymiarowych = przepracowanych - przepracowanych  x  1/5 etatu 
do wypłaty  przez nauczyciela    

 

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przy-
sługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo-
że być większa niż liczba godzin przydzielonych  
w planie organizacyjnym. 

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu 
organizacyjnym szkoły ustala się tak jak za godziny 
ponadwymiarowe. 

9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się  
z dołu. 

Rozdział 7 

Zasady przyznawania nagród Burmistrza, Dyrektora 

§ 10. 1. Środki na nagrody w ramach w ramach 
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wy-
sokości 1% planowanych środków na wynagrodze-
nia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym 
planie finansowym szkoły, z tym że: 

1) 80% środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektora; 

2) 20% środków funduszy przeznacza się na na-
grody organu prowadzącego. 

2. Nagrody nauczycielom przyznają: 

1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1  
- dyrektor - nauczycielom po zasięgnięciu opi-
nii Rady Pedagogicznej i związków zawodo-
wych; 

2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2  
- Burmistrz Gminy i Miasta - dyrektorowi oraz 
nauczycielom na wniosek dyrektora. 

3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej oraz zakończenia roku szkolnego.  
W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może przy-
znać nauczycielowi nagrodę w innym czasie w przy-
padku oszczędności środków finansowych. 

4. Nagrody mają charakter uznaniowy. 

5. Nagroda może być przyznana dyrektorowi, 
który uzyskuje wyróżniające wyniki w pracy dydak-
tycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyj-
nej uwzględniając: 

- charakter placówki i związane z tym zadania 
oraz stopień odpowiedzialności, 

- umiejętność organizowania przez dyrektora 
pracy placówki, 

- umiejętność rozwiązywania przez dyrektora 
problemów kadrowych, 

- planowanie i sprawowanie przez dyrektora nad-
zoru pedagogicznego organizacja życia we-
wnątrzszkolnego i współpraca ze środowiskiem, 

- dbałość o infrastrukturę placówki, 

- osiąganie przez szkołę bardzo dobrych i do-
brych wyników nauczania i wychowania, 

- inicjowanie różnorodnych działań służących 
podnoszeniu jakości pracy szkoły, 

- przygotowanie i zrealizowanie znaczących 
pod względem wychowawczym, dydaktycz-
nym i opiekuńczym imprez itp. 

6. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, 
który wzorowo wykonuje swoje obowiązki, a po-
nadto wyróżnił się w realizacji zadania ujętego  
w planie dydaktyczno - wychowawczym szkoły 
uwzględniając: 

- pozytywne oddziaływanie wychowawcze, 

- prowadzenie urozmaiconej działalności dydak-
tyczno – wychowawczej, 

- organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyj-
nych, 

- przygotowanie i wzorowe organizowanie uro-
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czystości szkolnych lub środowiskowych, 

- wzorowa realizacja zadań planu dydaktyczno 
- wychowawczego, 

- zakwalifikowanie ucznia lub uczniów do gru-
py laureatów konkursów przedmiotowych na 
szczeblu wojewódzkim lub centralnym, 

- zajęcie przez uczniów czołowych miejsc w in-
nych konkursach, zawodach, przeglądach, fe-
stiwalach na szczeblu powiatu, województwa, 
regionu itp., 

- stwierdzone dobre wyniki w nauczaniu oraz wy-
kazane przez uczniów na egzaminach wstęp-
nych do szkół ponadgimnazjalnych, 

- zorganizowanie imprezy ogólnoszkolnej o zna-
czących walorach poznawczych i wychowaw-
czych, 

- udokumentowane osiągnięcia z uczniami zdol-
nymi i uczniami mającymi trudności w nauce, 

- prowadzenie społecznie koła zainteresowań, 

- zapewnianie pomocy i opieki uczniom będą-
cym w trudnej sytuacji materialnej lub życio-
wej, 

- dobrze układająca się współpraca z rodzica-
mi, 

- działalność na rzecz zwalczania i zapobiega-
nia przejawom patologii społecznej, 

- współpraca z placówkami kulturalno - oświa-
towymi i zakładami pracy, policją, strażą po-
żarną, służbą zdrowia, 

- dbałość o powierzoną salę lekcyjną, sprzęt  
i pomoce dydaktyczne, 

- doskonalenie własnego warsztatu pracy, 

- innowacje pedagogiczne, 

- ścisłe przestrzeganie statutu i innych przepi-
sów wewnątrzszkolnych, 

- tworzenie dobrej atmosfery pracy realizacja 
zadań i zaleceń dyrekcji, 

- udział w różnych formach doskonalenia za-
wodowego. 

7. Nagrody uwzględnia się w podstawie wy-
miaru w faktycznej wysokości bez uzupełnienia. 

Rozdział 8 

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego 
dla nauczycieli 

§ 11. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wy-
miarze nie niższym niż połowa tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin w szkołach i przed-
szkolach położonych na terenach wiejskich i w mie-
ście do 5000 mieszkańców i posiadającemu pełne 

kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowi-
ska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkanio-
wy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie 
nauczyciela wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie - 4%; 

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 5%; 

3) przy trzech osobach - 6%; 

4) przy czterech osobach - 7%; 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 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 za-
mieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodzi-
ców pozostających na jego wyłącznym utrzyma-
niu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bę-
dącego także nauczycielem, stale z nim zamieszku-
jącemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżon-
kowie wspólnie określają pracodawcę, który bę-
dzie im wypłacał ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyzna-
je się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w ust. 4 na ich wspólny 
wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrek-
tor, a dyrektorowi - Burmistrz Gminy i Miasta. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-
sługuje nauczycielowi: 

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-
nego przez niego lokalu mieszkalnego; 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wnio-
sek o jego przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach: 

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku społecznego; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 12. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w No-
wym Miasteczku Nr XXXII/184/05 z dnia 5 grudnia 
2005r. w sprawie: ustalenia regulaminu określają-
cego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz 
zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednost-
kach organizacyjnych, dla których organem pro-
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wadzącym jest Rada Miejska Nowe Miasteczko. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2007. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak – Mendaluk 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/11/06 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/209/06 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 24 kwiet-
nia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych 
na cele mieszkaniowe 

 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)  
w związku z art. 1 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) Rada Miejska w No-
wym Miasteczku uchwala, co następuje: 

§ 1. Traci moc uchwała Nr XXXV/209/06 Rady 
Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 24 kwietnia 
2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użyt-

kowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości wykorzystywanych lub przeznaczonych 
na cele mieszkaniowe. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Joanna Zawiślak – Mendaluk 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/6/06 
RADY GMINY ZABÓR 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola w Zaborze 

 
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświa-
ty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 
Rada Gminy Zabór uchwala, co następuje: 

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przed-
szkola prowadzone przez Gminę Zabór w zakresie 
podstawy programowej określonej w rozporządze-
niu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.) są reali-
zowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. Za świadczenia publicznych przedszkoli sa-
morządowych, wykraczające poza podstawę pro-
gramową wychowania przedszkolnego, ustala się 
opłatę miesięczną w wysokości 80,00zł. 

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje 
kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatko-
wych, a w szczególności: nauki języków obcych, 
rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycz-
nych. 
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§ 4. 1. Ustala się dzienną stawkę za wyżywienie 
dziecka w przedszkolu w następującej wysokości: 

1) śniadanie - 0,80zł; 

2) obiad - 2,40zł; 

3) podwieczorek - 0,80zł. 

2. W przypadku nieobecności dziecka w przed-
szkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywie-
niowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem 
zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów absencji 
dziecka co najmniej z jednodniowym wyprzedze-
niem. 

§ 6. Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 15 da-
nego miesiąca. 

§ 7. Opłata, o której mowa w § 2, ulega obni-
żeniu w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza 
rodzeństwo. Opłata za drugie dziecko ulega obni-
żeniu o 50%. Za trzecie i następne dzieci opłaty nie 
pobiera się. 

§ 8. Traci moc: 

1) uchwała Nr X/66/03 Rady Gminy Zabór z dnia 
13 listopada 2003r. w sprawie częściowej od-
płatności za pobyt dziecka w Publicznym Przed-
szkolu w Zaborze; 

2) uchwała Nr XVII/121/04 Rady Gminy Zabór  
z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr X/66/03 Rady Gminy Zabór z dnia 
13 listopada 2003r. w sprawie częściowej od-
płatności za pobyt dziecka w Publicznym 
Przedszkolu w Zaborze; 

3) uchwała Nr XXIV/172/05 Rady Gminy Zabór  
z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr X/66/03 Rady Gminy Zabór z dnia 
13 listopada 2003r. w sprawie częściowej od-
płatności za pobyt dziecka w Publicznym Przed-
szkolu w Zaborze; 

4) uchwała Nr XXVI/189/05 Rady Gminy Zabór  
z dnia 29 listopada 2005r.w sprawie zmiany 
uchwały X/66/03 Rady Gminy Zabór z dnia  
13 listopada 2003r. w sprawie częściowej od-
płatności za pobyt dziecka w Publicznym Przed-
szkolu w Zaborze. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego - z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2007r. i podlega rozplakatowaniu na ta-
blicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczegól-
nych sołectwach. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Szafrański 

 
==================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/7/06 
RADY GMINY ZABÓR 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Zabór nadaje nazwy ulicom  
w miejscowości Droszków o brzmieniu: 

1) „Brzoskwiniowa” stanowiąca działkę oznaczo-
ną numerem ewidencyjnym 135 i 184; 

2) „Polna” stanowiąca działkę oznaczoną nume-
rem ewidencyjnym 167. 

§ 2. Szczegółowe położenie ulic oznaczono na 

mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowa-
niu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w po-
szczególnych sołectwach. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Szafrański 
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Załącznik 
do uchwały Nr III/7/06 

Rady Gminy Zabór 
z dnia 15 grudnia 2006r. 
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UCHWAŁA NR III/8/06 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 19 grudnia 2006r. 

 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. 
zm.1) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1592 - tekst jednolity z późn. zm.2)  
i art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674  
- tekst jednolity z późn. zm.3) uchwala się, co na-
stępuje: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli okre-
śla: 

1) wysokość wynagrodzenia zasadniczego; 

2) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: za wysługę lat, mo-
tywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki 
pracy; 

3) szczegółowy sposób obliczania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe oraz za go-
dziny doraźnych zastępstw. 

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

1) ustawie Karta Nauczyciela - należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674  
- tekst jednolity); 

2) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, 
szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub pla-
cówek, dla których organem prowadzącym 
jest miasto Zielona Góra; 

3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do  
31 sierpnia roku następnego; 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez 
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-
nostki, o której mowa w pkt 2; 

5) klasie - należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę; 

6) uczniu - należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, słuchacza; 

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze go-

dzin - należy przez to rozumieć obowiązkowy 
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 
i 7 ustawy Karta Nauczyciela. 

Rozdział 2 

Wynagrodzenie zasadnicze 

§ 3. Wysokość stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli przyjmuje się na poziomie usta-
lonym przez ministra właściwego do spraw oświa-
ty i wychowania w rozporządzeniu wydanym na 
podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela. 

Rozdział 3 

Dodatek za wysługę lat 

§ 4. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za 
wysługę lat wypłacany według zasad określonych 
w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczy-
cielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie 
oraz za dni nieobecności w pracy z powodu nie-
zdolności wskutek choroby bądź konieczności oso-
bistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub cho-
rym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzy-
muje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek  
z ubezpieczenia społecznego. 

3. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany  
w terminie wypłaty wynagrodzenia: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym nauczyciel 
udokumentował prawo do dodatku lub wyż-
szej stawki dodatku, jeżeli udokumentował to 
prawo w ciągu miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli udokumentował prawo 
do dodatku lub wyższej stawki dodatku pierw- 

_______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002r. 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 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz  
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002r. 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 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218. 
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       szego dnia miesiąca. 

§ 5. Szczególne przypadki zaliczania okresów 
zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających 
do dodatku za wysługę lat określa minister wła-
ściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze 
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 33 
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

Rozdział 4 

Dodatek motywacyjny 

§ 6. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi do-
datku motywacyjnego jest: 

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  
a w szczególności: 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycz-
no - wychowawczych potwierdzonych wy-
nikami klasyfikacji lub promocji, efektami 
egzaminów i sprawdzianów albo sukce-
sami w konkursach, zawodach, olimpia-
dach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowaw-
czego uczniów, aktywne i efektywne działa-
nie na rzecz uczniów potrzebujących szcze-
gólnej opieki; 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowywa-
nie się do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z poleceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 
ustawy Karta Nauczyciela, a w szczególności: 

 

 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych, w tym praca w państwowej komisji 
egzaminacyjnej powołanej w szkołach po-
nadpodstawowych w celu przeprowadze-
nia egzaminu dojrzałości oraz w szkołach 
ponadgimnazjalnych w celu przeprowa-
dzenia egzaminu maturalnego lub egza-
minu potwierdzającego zdobycie kwalifi-
kacji zawodowych; w szkołach podstawo-
wych w celu przeprowadzenia sprawdzia-
nu kompetencji po klasie VI oraz w gimna-
zjach w celu przeprowadzenia egzaminu 
gimnazjalnego po klasie III, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawia-
nie innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły. 

2. Podstawę przyznania dodatku stanowią wy-
niki pracy nauczycieli osiągane w okresie 6 mie-
sięcy poprzedzających jego przyznanie. 

§ 7. 1. Szczegółowe kryteria przyznawania do-
datku motywacyjnego określa Rada Pedagogiczna. 

2. O przyznaniu dodatku nauczyciel i dyrektor 
powiadamiany jest na piśmie. 

3. Dyrektor przedkłada Radzie Pedagogicznej,  
a Prezydent Miasta dyrektorom, informację o przy-
znanych dodatkach motywacyjnych uwzględniają-
cą nazwiska osób, którym przyznano dodatek, oraz 
uzasadnienie będące podstawą przyznania dodat-
ku i za zgodą nauczyciela i dyrektora - w przypad-
ku dodatku motywacyjnego przyznanego dyrekto-
rowi, jego wysokość. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony - 6 miesięcy, tj. wrzesień - luty oraz ma-
rzec - sierpień. 

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla na-
uczyciela, uwzględniając poziom spełniania wa-
runków, o których mowa w § 6, ustala dyrektor,  
a w stosunku do dyrektora Prezydent Miasta. 

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

7. W roku 2007 średni dodatek motywacyjny na 
jeden etat dla nauczycieli wynosi 60zł, na jeden 
etat dla dyrektorów 150zł. Wyodrębnione środki 
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na dodatki dla dyrektorów pozostają do dyspozycji 
Prezydenta Miasta. 

Rozdział 5 

Dodatek funkcyjny 

§ 8. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczy-
cielowi, któremu powierzono: 

1) stanowisko dyrektora; 

2) stanowisko wicedyrektora; 

3) inne stanowisko kierownicze określone w sta-
tucie szkoły; 

4) wychowawstwo klasy; 

5) funkcję opiekuna stażu; 

6) funkcję doradcy metodycznego. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stano-
wisko dyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny  
w wysokości: 

1) dyrektor przedszkola lub szkoły - 25% otrzy-
mywanego wynagrodzenia zasadniczego plus 
0,5% wynagrodzenia zasadniczego za każdy 
oddział; 

2) dyrektor innej placówki - od 20% do 50% 
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Nauczycielowi, któremu powierzono stano-
wisko, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - 3, przysłu-
guje dodatek funkcyjny w wysokości: 

1) wicedyrektor - 15% otrzymywanego wyna-
grodzenia zasadniczego plus 0,5% wynagro-
dzenia zasadniczego za każdy oddział, łącznie 
nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia za-
sadniczego; 

2) inne stanowisko kierownicze określone w sta-
tucie szkoły - 15% otrzymywanego wynagro-
dzenia zasadniczego. 

4. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcje, 
o których mowa w § 8 ust. 1 pkt od 4 do 6 przysłu-
guje dodatek funkcyjny w wysokości: 

1) wychowawstwo klasy - 9% miesięcznego wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela staży-
sty z wykształceniem magisterskim i przygo-
towaniem pedagogicznym; 

2) opiekun stażu - 6% miesięcznego wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wy-
kształceniem magisterskim i przygotowaniem 
pedagogicznym; 

3) doradca metodyczny - 25% miesięcznego wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela staży-
sty z wykształceniem magisterskim i przygo-
towaniem pedagogicznym. 

5. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym 
mowa w ust. 1 - 3 ustala: 

1) dla dyrektora - Prezydent Miasta; 

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa 
w ust. 2 i 3 - dyrektor szkoły. 

§ 9. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku dla 
dyrektora zespołu szkół (placówek) bierze się pod 
uwagę łączną liczbę oddziałów w szkole oraz liczbę 
grup w internacie. 

2. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 8 
ust. 1 pkt 1, 2, 3 nie wyłącza prawa do otrzymywa-
nia dodatku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, 5  
i 6. 

3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczy-
cielowi, któremu powierzono obowiązki kierowni-
cze w zastępstwie. 

§ 10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powsta-
je od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stano-
wiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, 
a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca - od tego dnia. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stano-
wisko kierownicze na czas określony, traci prawo 
do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu,  
a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli 
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca -od 
tego dnia. 

3. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okre-
sie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za 
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych 
powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział 6 

Dodatki za warunki pracy 

§ 11. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za 
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążli-
wych warunkach określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 ustawy Karta 
Nauczyciela. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, 
uzależniona jest od: 

1) stopnia trudności i uciążliwości realizowanych 
prac lub zajęć; 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w wa-
runkach, o których mowa w ust. 1. 

§ 12. 1. Nauczycielom spełniającym warunki 
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określone w § 11 przysługuje dodatek za warunki 
pracy w wysokości: 

1) za pracę w warunkach trudnych - w wysoko-
ści 20% otrzymywanego przez nauczyciela 
wynagrodzenia zasadniczego; 

2) za pracę w warunkach uciążliwych - w wyso-
kości 5% otrzymywanego przez nauczyciela 
wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek, o którym mowa w § 11 ust. 1, przy-
sługuje w okresie faktycznego wykonywania pra-
cy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie 
niewykonywania pracy, za który przysługuje wy-
nagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypo-
czynkowego. 

3. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczy-
ciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych 
cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przy-
padku, gdy nauczyciel, któremu powierzono sta-
nowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach 
obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca 
się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel 
realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązujące-
go wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w nie-
pełnym wymiarze zajęć. 

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z do-
łu. 

Rozdział 7 

Godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraź-
nych zastępstw 

§ 13. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad-
wymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagro-
dzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za wa-
runki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwy-
miarowych odbywa się w takich warunkach) przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymia-
ru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizo-
wanych w ramach godzin ponadwymiarowych 
nauczyciela. 

§ 14. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 13, 
uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peł-
nych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 go-
dziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się 
za pełną godzinę. 

§ 15. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwy-
miarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie 
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizu-
je zajęć z powodu przerw przewidzianych przepi-
sami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania 
lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, z zastrze-
żeniem ust. 3. 

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe w tygodniach, w których przypa-
dają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
nauczyciela oraz w tygodniach, w których zajęcia 
rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia  
- za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwy-
miarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązko-
wy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub 
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczy-
ciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub, o 1/4, 
gdy nauczycielowi ustalono czterodniowy tydzień 
pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, 
za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygo-
dniu nie może być jednak większa niż liczba godzin 
przydzielonych w planie organizacyjnym. 

3. Godziny ponadwymiarowe przypadające  
w dniach, w których nie mógł ich zrealizować z przy-
czyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególno-
ści 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; 

4) dniami ustawowo wolnymi od pracy; 

5) udziałem w obligatoryjnych formach dosko-
nalenia zawodowego; 

6) awariami uniemożliwiającymi prowadzenie za-
jęć; 

- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we i doraźnych zastępstw przysługuje, jeżeli tygo-
dniowa liczba faktycznie przepracowanych godzin 
przekracza liczbę godzin wynikającą z obowiązko-
wego wymiaru zajęć. 

§ 16. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy 
wymiar godzin na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy 
Karta Nauczyciela wynagrodzenie za jedna godzi-
nę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przy-
znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia za-
sadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, 
jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana  
w warunkach uprawniających do dodatku) przez 
liczbę godzin realizowanego wymiaru. 

§ 17. Wynagrodzenie za 1 godzinę doraźnego za-
stępstwa wynosi 100% stawki wynikającej z 1 godzi-
ny ponadwymiarowej nauczyciela. 

§ 18. 1.Wynagrodzenie za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw ustala się 
na podstawie wykonanej pracy i wypłaca się mie-
sięcznie z dołu, w ostatnim dniu miesiąca. 

2. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od 
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pracy realizowali zajęcia dydaktyczne, wychowaw-
cze i opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień in-
nego dnia wolnego, przysługuje odrębne wyna-
grodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za 
godzinę ponadwymiarową. 

3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach po-
nadgimnazjalnych przysługuje dodatkowe wyna-
grodzenie za udział w pracach komisji powołanych 
w celu przeprowadzenia części ustnej egzaminu 
maturalnego obliczone jako różnica pomiędzy staw-
ką za godzinę ponadwymiarową a stawką wynika-
jącą z podpisanej umowy między nauczycielem  
a Okręgową Komisją Egzaminacyjną. 

4. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za 
godziny ponadwymiarowe wynikające ze spraw-
dzania prac pisemnych z egzaminu dojrzałości 
(tzw. stara matura). Do celów obliczenia liczby 
godzin ponadwymiarowych przyjmuje się popra-
wienie 3 prac w ciągu godziny zegarowej. 

§ 19. 1. W przypadku nieosiągnięcia średniego 
wynagrodzenia w danej grupie awansu zawodo-
wego wypłacony zostanie dodatek wyrównawczy 
(średnie wynagrodzenie liczone jako średnie wy-
nagrodzenie w skali całego miasta). 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 wypłacany 
będzie wyłącznie nauczycielom, których ten niedo-
bór dotyczy. 

§ 20. Zmiany w niniejszym regulaminie doko-
nywane będą w trybie negocjacji. 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta. 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, z mocą od 1 stycznia 2007 
roku. 

Przewodniczący Rady 
Adam Urbaniak 

 
==================================================================================== 
 

90 
 

UCHWAŁA NR III/18/2006 
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 

 
z dnia 20 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego 

 
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. W Statucie Powiatu Krośnieńskiego stano-
wiącym załącznik do uchwały Nr III/8/98 Rady Po-
wiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku 
w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Krośnień-
skiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada powiatu wybiera ze swojego grona prze-
wodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bez-
względną większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy ustawowego składu rady, w głoso-
waniu tajnym.”; 

2) w § 53: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepis ust. 1 może dotyczyć także radnych wy-
branych do zarządu”. 

b) dodaje się ust. 3 - 4 w brzmieniu: 

„3. W stosunku do starosty pracodawcą jest rada 
powiatu. Uprawnienia i zadania pracodawcy, z wy-
łączeniem ustalenia warunków wynagrodzenia, 
wykonuje przewodniczący rady. 

4. W stosunku do wicestarosty i etatowych człon-
ków zarządu pracodawcą jest starosta”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu Krośnieńskiego. 

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

Przewodniczący Rady 
Anna Szcześniewicz 
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UCHWAŁA NR III/19/2006 
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 

 
z dnia 20 grudnia 2006r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/210/2005 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2005 roku  
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt 
dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz osoby pełnoletniej nada przebywającej w pla-
cówce do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości 

 
Na podstawie art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  
poz. 593 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/210/2005 Rady Powiatu 
Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w spra-
wie określenia warunków częściowego lub całkowi-
tego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka  
w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz osoby 
pełnoletniej nadal przebywającej w placówce do 
czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę 
przed osiągnięciem pełnoletniości, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Rodzice ponoszą odpłatność za pobyt dziec-
ka w placówce opiekuńczo-wychowawczej do wy-
sokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-
wychowawczej. 

2. Opłata ponoszona przez kuratorów, opiekunów 
prawnych oraz osobę pełnoletnią nie może być 
wyższa niż połowa 50% stanowiącej dochód dziec-
ka lub osoby pełnoletniej.” 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Z obowiązku ponoszenia opłat w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach Starosta uwzględnia-
jąc sytuację zdrowotną, rodzinna, dochodową i ma-
terialną rodziny zwalnia całkowicie lub częściowo 
rodziców albo osobę pełnoletnią na ich wniosek lub 
z urzędu, których dochód rodziny lub osoby samot-
nie gospodarującej przekracza kryterium dochodo-
we dla tej rodziny lub osoby o której mowa w art. 8 
ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie wystę-
puje jedna z przyczyn: 

1. ponoszenie przez rodziców opłat za pobyt in-
nych członków rodziny w domu pomocy spo-
łecznej, ośrodku wsparcia, rodzinie zastępczej 
lub innej placówce pomocy społecznej; 

2. występuje w tej rodzinie bezrobocie, długotrwa-
ła choroba, niepełnosprawność; 

3. śmierć członka rodziny; 

4. zdarzenia losowe; 

5. klęska żywiołowa, 

6. inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie 
z odpłatności.” 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Z obowiązku ponoszenia opłat zwalnia się 
częściowo rodziców lub osobę pełnoletnią, których 
dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarują-
cej przekracza kryterium dochodowe dla tej rodzi-
ny lub osoby, o którym mowa w art. 8 ustawy  
o pomocy społecznej wg następujących zasad: 

1. 95% - zwolnienia od ustalonej dla rodziców 
kwoty odpłatności w przypadku gdy dochód  
w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospo-
darującej przekracza kryterium dochodowe lecz 
jest mniejszy lub równy 150% kryterium; 

2. 85% - zwolnienia od ustalonej dla rodziców 
kwoty odpłatności w przypadku gdy dochód  
w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospo-
darującej przekracza 150% kryterium dochodo-
wego, lecz jest mniejszy lub równy 250% kryte-
rium; 

3. 75% - zwolnienia od ustalonej dla rodziców 
kwoty odpłatności w przypadku gdy dochód  
w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospo-
darującej przekracza 250% kryterium dochodo-
wego lecz jest mniejszy lub równy 350% tego 
kryterium; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu Krośnieńskiego. 

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

Przewodniczący Rady 
Anna Szcześniewicz 
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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 
z dnia 5 stycznia 2007r. 

 
o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego 

 
Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159,  
poz. 1547, Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, 
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127), 
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje na-
stępujące informacje: 

§ 1. Uchwałą Nr II/12/06 z dnia 18 grudnia 
2006r. Sejmik Województwa Lubuskiego stwierdził 
wygaśnięcie mandatu radnego Franciszka Woło-
wicza, w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 6 - Ko-
alicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Le-
wica i Demokraci, wskutek pisemnego zrzeczenia 

się mandatu. 

§ 2. Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu  
28 grudnia 2006r. podjął uchwałę Nr III/23/06 o wstą-
pieniu na jego miejsce Józefa Bartkowiaka kandyda-
ta z tej samej listy Nr 6 - Koalicyjny Komitet Wybor-
czy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci w okręgu 
wyborczym Nr 3, który w wyborach uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybie-
ralności i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wia-
domości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla - Serżysko 

 
==================================================================================== 
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OGŁOSZENIE 
STAROSTY STRZELECKO - DREZDENECKIEGO 

 
z dnia 11 stycznia 2007r. 

 
w sprawie wprowadzenia ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Zwierzyn 

 
Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 
1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027) informu-
ję, że wyłożony wcześniej do wglądu projekt opera-
tu opisowo kartograficznego ewidencji budynków  
i lokali dla terenu gminy Zwierzyn, staje się częścią 
operatu ewidencji gruntów i budynków gminy 
Zwierzyn. 

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane za-

warte w ewidencji budynków i lokali gminy Zwie-
rzyn, ujawnione w operacie opisowo - kartograficz-
nym, może w terminie 30 dni od daty ukazania się 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych do 
Starosty Strzelecko – Drezdeneckiego. 

Starosta 
Edward Tyranowicz 

 
==================================================================================== 

 

94 
 

SPRAWOZDANIE 
 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006r. w Powiecie Żarskim 
 

W 2006 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Tematami pierwszego 
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posiedzenia było: 

1. Powołanie nowych członków Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego. 

2. Udział Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
w Żarach w rozwiązywaniu problemów bezpie-
czeństwa w powiecie. 

Tematami drugiego posiedzenia było: 

1. Przedstawienie stanu prawnego w zakresie pu-
blicznego korzystania z wód do celów rekreacji 
oraz obowiązków właścicieli zbiorników wod-
nych (przez WOPR w Żarach P. Zbigniew Zdzi-
towiecki). 

2. Informacja o stanie zagrożenia związanego z re-
kreacją wodną ( przedstawiciele poszczególnych 
służb i instytucji: 

- Komenda Powiatowa Policji w Żarach, 

- Komenda Powiatowa PSP w Żarach, 

- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologicz-
na w Żarach, 

- Nadleśnictwa w Lubsku i Lipinkach Łużyckich. 

3. Powołanie zespołów kontrolnych do sprawdze-
nia stanu bezpieczeństwa obiektów służących 
rekreacji wodnej na terenie powiatu 2 zespoły 
kontrolne na obszary Żar i Lubska w składzie: 

- przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Ża-
rach, 

- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji  
w Żarach, 

- przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Ża-
rach, 

- przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Żarach, 

- przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego w Żarach, 

- przedstawiciele poszczególnych Miast i Gmin 
objętych kontrolą. 

Zarządzeniem Nr 11/2006 Starosty Powiatu Żarskie-
go z dnia 5 czerwca 2006 roku powołano dodatkowo 
na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
następujące osoby: 

- Panią Izabelę Kumor - Pilarczyk - Kanclerza Łu-
życkiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Ża-
rach, 

- Pana Piotra Wleklika - Komendanta Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień w Żaganiu. 

Pan Zbigniew Zdzitowiecki poinformował zebranych 
o stanie zbiorników wodnych, wyrobiskach poko-
palnianych, żwirowiskach, wysypiskach śmieci, 
zbiornikach retencyjnych. Ponieważ każde ze zbior-
ników ma właścicieli podjęto decyzję o wyegze-

kwowaniu od nich oznakowania o zakazie kąpieli, 
ogrodzeniach miejsc niebezpiecznych. W związku 
z powyższym przedstawił jakimi znakami o zaka-
zie należy się posługiwać, które są opublikowane 
w Dz. U. Nr 57 z dnia 7 czerwca 1997r. są to znaki 
zakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Nawiązał rów-
nież do współpracy z Policją w sprawie penetracji 
wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych gdzie ist-
nieje możliwość korzystania przez mieszkańców 
poszczególnych gmin z kąpieli. Zaproponował na-
ukę pływania w zakresie podstawowym (przygoto-
wanie ratowników). 

Z - ca Komendanta KPP w Żarach przedstawił spe-
cyficzne zagrożenia jakie występują na terenach 
wodnych, między innymi brak opieki dorosłych 
nad dziećmi w czasie kąpieli, sprzedaż alkoholu na 
kąpieliskach. Zwrócił się z prośbą do przedstawi-
cieli Miast i Gmin biorących udział w posiedzeniu 
o przedstawienie miejsc najbardziej niebezpiecz-
nych, które występują na ich terenie. 

Komendant KPSP przedstawił zadania w ramach 
kompetencji, sprawy p.poż tam gdzie przebywają 
dzieci i młodzież, oraz akcje ratownicze, poszuki-
wawcze, edukacja dzieci i młodzieży, wystąpił z proś-
bą o podanie placówek na terenie powiatu gdzie 
będą organizowane kolonie dla dzieci i młodzieży. 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiolo-
gicznej poinformował o stanie epidemiologicznym 
wód na kąpieliskach, które to badane są na wniosek 
właścicieli kąpielisk i jak dotychczas nie wykazują 
zagrożeń. Następnie Kierownik Lubuskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych przekazał na ręce 
komisji wykaz wszystkich zbiorników wodnych na 
terenie powiatu żarskiego, stwierdzając, że zabez-
pieczenie pod względem kąpieli i bezpieczeństwa 
jest „O”. W związku z utonięciami w 2006 roku na 
terenie gminy Lubsko poruszono sprawę zbiornika 
retencyjnego, który to nie był dopuszczony jako 
oficjalne kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy. 
Zarządzono badanie wody pod katem kąpieli. 
Wprowadzono godziny pilnowania od 8 - 22 w/w 
obiektu. 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie przed-
stawił skale pożarów w lasach terenów UG Żary  
i UG Lipinki Łużyckie, w związku z licznymi podpale-
niami zadeklarowano nagrodę za wskazanie podpa-
lacza. 

Powołane 2 zespoły kontrolne na obszary Żar i Lub-
ska do sprawdzenia stanu bezpieczeństwa obiek-
tów służących rekreacji wodnej na terenie powiatu 
przeprowadziły kontrole w dniach 20 lipca 2006r.  
i 1 sierpnia 2006r. na obszarze Żar oraz 20 lipca 
2006r. na obszarze Lubska. W wyniku skontrolo-
wanych 10 obiektów na obszarze Żar stwierdzono 
6 obiektów bez prawidłowego zabezpieczenia  
w związku z powyższym wysłano do poszczegól-
nych Gmin i instytucji pisma z prośbą o spowo-
dowanie zabezpieczenia znakami zakazu i ostrze-
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gawczymi wymienione w pismach wyrobiska po-
kopalniane, które to zostały prawidłowo oznakowa-
ne. Natomiast na obszarze Lubska skontrolowano  
5 obiektów na 3 - ch z nich bark było znaków zaka-
zów i ostrzegawczych i tu również wysłano pisma  

z prośba o spowodowanie zabezpieczenia odpo-
wiednimi znakami co również zostało wykonane. 

Starosta 
Marek Cieślak 
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