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DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 286

UCHWA£Y RADY GMINY:

2064 — Rady Miejskiej w Bochni z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Bochni   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2065 — Rady Gminy £apsze Ni¿ne z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹-
cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki pracy, dodatku za wys³ugê lat, szczegó³owe wa-
runki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸ-
nych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ i zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkanio-
wego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach na terenie Gminy. . . . .

2066 — Rady Gminy Mogilany z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie: Zmiany do Uchwa³y Nr XXIII/174/
2008 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu
wynagradzania okreœlaj¹cego szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, kryteriów i trybów przyznawania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach, prowadzonych przez Gminê
Mogilany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2067 — Rady Gminy Mogilany z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych. .

2068 — Rady Miejskiej Szczucin z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie przed³u¿enia czasu obowi¹zywa-
nia dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadza-
nia œcieków realizowane przez Zak³ad Us³ug Komunalnych w Szczucinie. . . . . . . . .

2069 — Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w czêœci miejscowoœci £êkawka na terenie
dzia³ek od 591 do 625/1 przylegaj¹cym do drogi wojewódzkiej. . . . . . . . . . . . .

2070 — Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Tarnów Nr XXV/233/05 z dnia
27 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tarnów obejmuj¹cego obszar przylegaj¹cy do drogi powiatowej na dz. Nr 92 w miejscowoœci
Nowodworze na terenie oznaczonym w planie symbolem 1 -MW. . . . . . . . . . . .

2071 — Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w czêœci miejscowoœci Wola Rzêdziñska na
terenie dzia³ek od 2206 do 2228 przylegaj¹cym do drogi powiatowej. . . . . . . . .
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2072 — Rady Gminy Wolbrom z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego
wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraŸnych zastêpstw i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy
nauczycieli, a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku
a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkanio-
wego w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê Wolbrom. . . . . . . . .

2073 — Rady Gminy Zawoja z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ
dodatków i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegó³owych warunków ich
przyznawania, a tak¿e wysokoœæ, szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczy-
cielskiego dodatku mieszkaniowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROZSTRZYGNIÊCIA NADZORCZE
WOJEWODY MA£OPOLSKIEGO:

2074 — z dnia 5 maja 2009 r. do uchwa³y Nr XXXVII-291/09 Rady Gminy £apsze Ni¿ne z dnia 27 marca
2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy, dodat-
ku za wys³ugê lat, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw , a tak¿e wysokoœæ i zasady przyznawania
i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszko-
lach na terenie Gminy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2075 — z dnia 6 maja 2009 r. do uchwa³y Nr XXXVII/322/09  Rady Miejskiej w Bochni z dnia 26 mar-
ca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Bochni. . .

2076 — z dnia 5 maja 2009 r. do uchwa³y XXXI/272/ 2009 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 mar-
ca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki ob-
liczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i  godziny doraŸnych za-
stêpstw i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli a tak¿e wysokoœæ
oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego w szko³ach
i placówkach prowadzonych przez Gminê Wolbrom. . . . . . . . . . . . . . . .

2077 — z dnia 7 maja 2009 r  do uchwa³y  Nr XXXV/214/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ dodatków i innych sk³adników
wynagrodzenia nauczycieli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2064

Uchwa³a Nr XXXII/322/09
Rady Miejskiej w Bochni
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Bochni.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2
i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹z-
ku z art. 110 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

spo³ecznej (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z póŸn. zm.)
w zwi¹zku z § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2
sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowni-
ków samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organiza-
cyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 146,
poz. 1222 z poŸn. zm.) Rada Miejska w Bochni uchwala co na-
stêpuje:

§ 1

W Statucie Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Boch-
ni przyjêtym uchwa³¹ Rady Miejskiej w Bochni Nr XXII/233/04
z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie: Statutu Miejskiego Oœrod-
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ka Pomocy Spo³ecznej (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego, Nr 237,
poz. 2638, zm. Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2006r, Nr 322,
poz. 2259) dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1) W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. MOPS realizuje zadania Gminy Miasta Bochni w zakresie
pomocy spo³ecznej bêd¹ce zadaniami w³asnymi Gminy
i zadaniami zleconymi z zakresu administracji rz¹dowej,
na³o¿one Ustawami oraz zadania z zakresu œwiadczeñ
rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
" MOPS dzia³a na podstawie przepisów reguluj¹cych dzia³al-
noœæ w zakresie pomocy spo³ecznej, œwiadczeñ rodzinnych,
pomocy osobom uprawnionych do alimentów, dotycz¹cych
wychowania w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
oraz przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie, a w szczególno-
œci na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.),
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej

(t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z póŸn. zm.),
3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach ro-

dzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z póŸn. zm.),
4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu prze-

mocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493),
5) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.),
6) Ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póŸn. zm.),
7) Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7;
zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33),

8) Ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 roku o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.
z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z póŸn. zm.),

9) innych, obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych pomocy
spo³ecznej i jednostek bud¿etowych,

10) uchwa³y Nr XIII/68/90 Miejskiej Rady Narodowej w Bochni
z dnia 20 kwietnia 1990 r. w sprawie powo³ania Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Bochni,

11) niniejszego Statutu."
3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej kieruje i re-
prezentuje go na zewn¹trz Dyrektor MOPS.

2. Dyrektor MOPS mo¿e mieæ jednego zastêpcê, który w ra-
zie jego nieobecnoœci zastêpuje go w obowi¹zkach.

3. Dyrektora MOPS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta
Bochnia.

4. Dyrektor MOPS wykonuje czynnoœci pracodawcy w sto-
sunku do osób zatrudnionych w MOPS.

5. Dyrektor MOPS zatrudnia i zwalnia pracowników.
6. Prawa i obowi¹zki pracowników MOPS reguluj¹ przepi-

sy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorz¹dowych (Dz. U. Nr 223, 1458).

7. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ MOPS ustala Dy-
rektor w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym
przez Burmistrza Miasta.

8. W MOPS tworzy siê komórkê organizacyjn¹ do realizacji
œwiadczeñ rodzinnych. Realizacja zadañ z zakresu œwiad-
czeñ rodzinnych nie mo¿e powodowaæ nieprawid³owo-
œci w wykonywaniu zadañ pomocy spo³ecznej, a tak¿e
nie mo¿e naruszaæ norm zatrudnienia pracowników so-
cjalnych

9. MOPS koordynuje realizacjê strategii rozwi¹zywania pro-
blemów spo³ecznych.

10. MOPS prowadzi Miejski Punkt Konsultacyjno - Informa-
cyjny dla Uzale¿nionych Wspó³uzale¿nionych i Ofiar Prze-
mocy."

4) W § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Dyrektor MOPS mo¿e wytaczaæ na rzecz obywateli po-

wództwa o œwiadczenia alimentacyjne."
5) W § 6 dotychczasowa treœæ otrzymuje oznaczenie jako

ust. 1. Po kropce dodaje siê ust. 2 w brzmieniu
"2. W zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimen-

tów MOPS realizuje œwiadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego i podejmuje dzia³ania wobec d³u¿ników alimen-
tacyjnych."

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
"Zadania w zakresie œwiadczeñ rodzinnych i pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów realizowane s¹ jako zada-
nia zlecone z zakresu administracji rz¹dowej."

7) W § 8 ust. 1, 2, 3, otrzymuj¹ brzmienie:
"1. Burmistrz Miasta Bochnia udziela Dyrektorowi MOPS

upowa¿nienia do prowadzenia postêpowañ oraz wyda-
wania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu
pomocy spo³ecznej, œwiadczeñ rodzinnych oraz pomocy
osobom uprawnionym do alimentów."

"2. Dyrektor MOPS dzia³a na podstawie i w granicach udzie-
lonego mu pe³nomocnictwa."

"3. Dyrektor MOPS sk³ada Radzie Miejskiej coroczne spra-
wozdanie z dzia³alnoœci MOPS oraz przedstawia potrzeby
w zakresie pomocy spo³ecznej."

8) W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dyrektor MOPS sprawuje nadzór w zakresie gospodaro-

wania œrodkami publicznymi pod wzglêdem legalnoœci,
gospodarnoœci i celowoœci."

9) W § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Plan finansowy na realizacjê zadañ w³asnych i zleconych

ustala Dyrektor MOPS po otrzymaniu uk³adu wykonaw-
czego bud¿etu Gminy od Burmistrza Miasta Bochnia."

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Bochnia.

§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: R. Najbarowski

2065

Uchwa³a Nr XXXVII/291/09
Rady Gminy £apsze Ni¿ne

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
dodatku za wys³ugê lat, szczegó³owe warunki obliczania
i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ i za-
sady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowe-
go dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszko-
lach na terenie Gminy.

Poz. 2064, 2065
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1

Regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe wa-
runki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wys³ugê lat, szcze-
gó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak-
¿e wysokoœæ i zasady przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli w brzmieniu jak w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr XVII-130/07 z dnia 21 grud-
nia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wyso-
koœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom do-
datku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku
za wys³ugê lat, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸ-
nych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ i zasady przyznawania i wy-
p³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolach na terenie Gminy.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 kwietnia 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady: M. P³achta

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXVII/291/09
Rady Gminy £apsze Ni¿ne

z dnia 27 marca 2009 r.

REGULAMIN   WYNAGRADZANIA

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin wynagradzania nauczycieli i dyrektorów zwa-
ny dalej "Regulaminem" okreœla:
1. Wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania do-

datków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
za wys³ugê lat.

2. Szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw.

3. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania.

4. Zasady przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na-
gród dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszko-
lach prowadzonych przez Gminê £apsze Ni¿ne.

§ 2

Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1. Wójcie - rozumie siê przez to Wójta Gminy £apsze Ni¿ne.
2. Organie prowadz¹cym szko³ê - rozumie siê przez to Radê

Gminy £apsze Ni¿ne.
3. Szkole - rozumie siê przez to szko³ê podstawow¹, gimna-

zjum i szko³ê ponadgimnazjaln¹.
4. Klasie - rozumie siê przez to tak¿e oddzia³, grupê lub klasy

³¹czone;
5. Przedszkolu - rozumie siê przez to przedszkole prowadzone

przez Radê Gminy.
6. Nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnio-

nych w szko³ach i przedszkolach, dla których organem pro-
wadz¹cym jest Rada Gminy £apsze Ni¿ne.

7. Dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki.

8. Obowi¹zkowym wymiarze - rozumie siê przez to tygodnio-
wy obowi¹zkowy wymiar godzin okreœlony w art. 42 ust.3
lub na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela, zwana dalej Kart¹ Nauczyciela.

9. Miesiêcznej liczbie godzin - rozumie siê przez to obowi¹z-
kowy tygodniowy wymiar godzin pomno¿ony przez 4,16 z
zaokr¹gleniem do pe³nych godzin.

10. Godzinie ponadwymiarowej - rozumie siê przydzielon¹
nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹z-
kowego wymiaru godzin.

11. Przez godzinê doraŸnego zastêpstwa rozumie siê przydzie-
lon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obo-
wi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuñczych, której realizacja nastêpuje w
zastêpstwie nieobecnego nauczyciela.

12. Minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego - rozu-
mie siê przez to stawkê wynagrodzenia odpowiadaj¹c¹
posiadanym przez nauczyciela kwalifikacjom, stopniowi
awansu zawodowego oraz realizowanemu obowi¹zkowe-
mu wymiarowi godzin.

13. Roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy pla-
cówki od 1 wrzeœnia do 31 sierpnia roku nastêpnego.

14. Uczniu - nale¿y przez to rozumieæ ucznia szko³y, a tak¿e
wychowanka przedszkola.

15. Tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - rozumie
siê przez to tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin okre-
œlony w art. 42 ust. 3, ust. 4a Karty Nauczyciela lub w uchwa-
le Rady Gminy w £apszach Ni¿nych

16. Zwi¹zkach zawodowych - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Miêdzyzak³adow¹ Pracowników Oœwiaty NSZZ "Solidar-
noœæ" w Nowym Targu.

17. Kwocie bazowej - rozumie siê kwotê bazow¹ okreœlan¹
corocznie w Ustawie bud¿etowej.

§ 3

Niniejszy regulamin okreœla:
1) Wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek funkcyjny,
3) dodatek motywacyjny,
4) dodatek za wys³ugê lat,
5) dodatek za warunki pracy w tym za: trudne warunki, warun-

ki uci¹¿liwe,
6) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny do-

raŸnych zastêpstw,
7) inne œwiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy,
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ROZDZIA£ II
Wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz za wys³ugê lat

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 4

1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego okreœla roz-
porz¹dzenie w³aœciwego Ministra Edukacji i Nauki.

2. Wysokoœæ wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uza-
le¿niona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych
kwalifikacji ustalonych na podstawie oryginalnych dokumen-
tów albo ich uwierzytelnionych kopii oraz wymiaru zajêæ obo-
wi¹zkowych.

Dodatek motywacyjny

§ 5

I. W ka¿dej szkole tworzy siê fundusz przeznaczony na do-
datki motywacyjne dla nauczycieli.
Dodatek motywacyjny mo¿na przyznaæ nauczycielowi, który:
1.Osi¹ga dobre wyniki w pracy dydaktycznej z uczniami

uzdolnionymi, potwierdzone efektami egzaminów i spraw-
dzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olim-
piadach lub dzieæmi maj¹cymi trudnoœci w nauce potwier-
dzonych wynikami klasyfikacji lub promocji ucznia:

2.uzyskuje szczególne osi¹gniêcia dydaktyczne, opiekuñcze
i wychowawcze, a w szczególnoœci:
a) umiejêtnie rozwi¹zuje problemy wychowawcze uczniów

we wspó³pracy z ich rodzicami, aktywnie poszukuje
ró¿norodnych form wspó³pracy z rodzicami, organizu-
je udzia³ rodziców w ¿yciu placówki, rozpoznaje œrodo-
wisko wychowawcze uczniów, aktywnie i efektywnie
dzia³a na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej
opieki;

3.w pe³ni rozpoznaje œrodowisko wychowawcze uczniów,
aktywnie i efektywnie dzia³a na rzecz uczniów potrzebu-
j¹cych szczególnej opieki,

4.Jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzo-
nym stanowiskiem, dodatkowym zadaniem lub zajêciem,
pozostaje na wysokim poziomie, a w szczególnoœci:
a) systematycznie i efektywnie przygotowuje siê do przy-

dzielonych obowi¹zków,
b) podnosi kwalifikacje i umiejêtnoœci zawodowe, dosko-

nali swój warsztat pracy, rozwija w³asn¹ osobowoœæ
poprzez samokszta³cenie i udzia³ w zorganizowanych
formach doskonalenia, prowadzi lekcje otwarte w ra-
mach zespo³u przedmiotowego, przejawia inne formy
aktywnoœci w ramach wewn¹trz - szkolnego doskona-
lenia zawodowego nauczycieli;

c) dba o estetykê i sprawnoœæ powierzonych pomiesz-
czeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkol-
nych,

d) prawid³owo prowadzi dokumentacjê szkoln¹, w tym
pedagogiczn¹,

e) rzetelnie i terminowo wywi¹zuje siê z poleceñ s³u¿bo-
wych i powierzonych obowi¹zków,

f) przestrzega dyscypliny pracy,
5.Wychowuje w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego

cz³owieka oraz uczciwoœci i solidarnoœci, uczy odpowie-
dzialnoœci; umiejêtnie rozwi¹zuje problemy wychowaw-
cze uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami;

6. Zapobiega przejawom patologii spo³ecznej wœród dzieci
i m³odzie¿y oraz umiejêtnie rozwi¹zuje problemy wycho-
wawcze;

7. Uczestniczy w pracach pañstwowej komisji egzaminacyj-
nej powo³anej w szkole w celu przeprowadzenia egzami-
nu dojrza³oœci lub komisji egzaminacyjnej powo³anej
w szkole zasadniczej i szkole œredniej zawodowej do prze-
prowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu
z przygotowania zawodowego.

8. Jest czynnie zaanga¿owany w realizacjê imprez i innych
czynnoœci, a w szczególnoœci:
a) bierze udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci

szkolnych, Przygotowuje uroczystoœci szkolne, a tak¿e
imprezy kulturalne, sportowe rekreacyjne dla wycho-
wanków i œrodowiska lokalnego, organizuje i uczestni-
czy w wycieczkach szkolnych i zajêciach pozalekcyjnych
np.: wyjœcia do teatru, kina muzeum;

b) przygotowuje uczniów do udzia³u w konkursach przed-
miotowych i innych,

c) opiekuje siê samorz¹dem uczniowskim lub organi-
zacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko-
³y, inspiruje rozwój osobowoœci uczniów, kszta³tuje
ich samodzielnoœæ, inicjuje odkrywczoœæ, rozwija
uzdolnienia i zainteresowania, opiekuje siê samo-
rz¹dem

d) prowadzi lekcje kole¿eñskie, przejawia inne formy ak-
tywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego systemu do-
skonalenia zawodowego nauczycieli,

e) podejmuje dzia³ania innowacyjne,
f) bierze aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statuto-

wych placówki.
g) realizowanie zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie

zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w œrodowisku lokal-
nym.

Przy ustalaniu wysokoœci dodatku motywacyjnego dla dy-
rektora, poza warunkami wymienionymi w § 8 ust. 2, doda-
tek ró¿nicuje siê równie¿ w zale¿noœci od spe³nienia ni¿ej
wymienionych kryteriów:

I. Tworzenie jak najlepszych warunków dla dzia³alnoœci dy-
daktyczno wychowawczej i opiekuñczej szko³y/placów-
ki, w szczególnoœci:
1. wyró¿niaj¹ce osi¹gniêcia szko³y w realizacji programów

dydaktycznych i wychowawczych;
2. tworzenie i realizowanie indywidualnych programów wy-

chowawczych dostosowanych do potrzeb œrodowiska,
w którym funkcjonuje placówka;

3. wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej
szko³y;

4. wyniki uczniów w konkursach i badaniach kompetencyj-
nych,

5. osi¹gniêcia uczniów szko³y: naukowe, sportowe, arty-
styczne w skali regionu, województwa, kraju;

6. dba³oœæ o klimat wychowawczy szko³y poprzez rozwi¹-
zywanie konkretnych problemów wychowawczych, po-
dejmowanie efektywnych dzia³añ profilaktycznych zapo-
biegaj¹cych zagro¿eniom spo³ecznym;

7. otwartoœæ na uczniów/wychowanków o szczególnych po-
trzebach edukacyjnych;

8. podnoszenie kwalifikacji oraz samokszta³cenie w dosko-
naleniu w³asnych umiejêtnoœci  pedagogicznych; twór-
cze i systematyczne prowadzenie nadzoru pedagogicz-
nego;

9. inspirowanie nauczycieli do tworzenia i realizowania pro-
gramów autorskich;
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10. podejmowanie aktywnych dzia³añ w zakresie pracy
z uczniem zdolnym i utalentowanym

11. oraz niepe³nosprawnym lub trudnym w ramach grup ró-
wieœniczych i szko³y ogólnodostêpnej;

12. umiejêtnoœci organizacyjne, wzbogacanie oferty eduka-
cyjnej (zajêcia pozalekcyjne,

13. promowanie szko³y, œrodowiska, regionu),
14. stwarzanie warunków do aktywnoœci uczniów w rejono-

wych, regionalnych i ogólnopolskich konkursach i olimpia-
dach przedmiotowych oraz zawodach sportowych;

15. inspirowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji.
16. dyscyplina pracy, podzia³ zadañ, terminowoœæ realizacji

zadañ i zarz¹dzeñ
17. tworzenie dobrej atmosfery pracy i ¿yczliwoœci wobec

pracowników i uczniów,

II. Znaczenie i osi¹gniêcia spo³eczne szko³y/placówki
w œrodowisku lokalnym, w szczególnoœci:
1. wspó³praca z instytucjami i organizacjami wspomagaj¹-

cymi realizacjê programu wychowawczego szko³y, œro-
dowiskiem lokalnym i organami samorz¹dowymi wsi,

2. twórcze realizowanie polityki oœwiatowej Gminy;
3.realizacja koncepcji szko³y / placówki otwartej dla œrodo-

wiska lokalnego i wykorzystywanie inicjatyw p³yn¹cych
od mieszkañców osiedla lub dzielnicy;

4. poszerzanie dzia³alnoœci pozalekcyjnej w ramach œrod-
ków pozabud¿etowych;

5. aktywne podejmowanie dzia³añ na rzecz dzieci i m³o-
dzie¿y zagro¿onej patologi¹ spo³eczn¹;

6. aktywnoœæ w realizacji wspó³pracy miêdzyszkolnej (w
tym miêdzynarodowej)

7. stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi samo-
rz¹dnoœci i przedsiêbiorczoœci uczniów;

8. obecnoœæ szko³y w œrodowisku lokalnym, udzia³ w im-
prezach, konkursach i przegl¹dach organizowanych przy
wspó³pracy z instytucjami spo³eczno-kulturalnymi;

9. konstruktywna wspó³praca z rad¹ rodziców i samorz¹-
dem uczniowskim;

10. organizowanie i nadzorowanie zajêæ prowadzonych poza
programem nauczania, m.in. zajêcia sportowe, pó³kolo-
nie, imprezy œrodowiskowe.

11. realizowanie zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w œrodowisku lokal-
nym.

III. Wzorowe zarz¹dzenie szko³¹/placówk¹, w szczególno-
œci:
1) jakoœæ œwiadczonej pracy zwi¹zanej z powierzonym sta-

nowiskiem kierowniczym, a w szczególnoœci:
a) wspó³praca z organem prowadz¹cym lub bezpoœred-

nim prze³o¿onym - terminowe wykonywanie zadañ,
w³aœciwa realizacja bud¿etu, terminowe i rzetelne pro-
wadzenie dokumentacji szkolnej,

b) przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie funk-
cjonowania placówek oœwiatowych,

c) kompetentne kierowanie zespo³em pracowniczym i od-
powiedzialne prowadzenie w³aœciwej polityki kadrowej;
w szczególnoœci pozyskiwanie i zatrudnianie nauczy-
cieli wykwalifikowanych,

d) podwy¿szanie kwalifikacji pedagogicznych i kierowni-
czych w okresie sprawowania funkcji,

e) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacania
maj¹tku szkolnego i pozyskiwanie œrodków pozabud¿e-
towych oraz umiejêtnoœæ ich w³aœciwego wykorzysta-
nia na cele szko³y;

f) zdobywanie dodatkowych pozabud¿etowych œrodków
finansowych dla placówki,

2) sprawnoœæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y;
1) tworzenie dobrego klimatu pracy, w³aœciwych stosun-

ków miêdzyludzkich i umiejêtne rozwi¹zywanie konflik-
tów; stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryte-
riów oceny pracowników i wyników ich pracy, a dla ich
zapewnienia bezwzglêdne przestrzeganie zakazu dot.
zatrudniania ma³¿onków oraz osób pozostaj¹cych ze
sob¹ w stosunku pokrewieñstwa do drugiego stopnia
lub powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobie-
nia, opieki lub kurateli.

2) prawid³owa realizacja postanowieñ Ustawy o finan-
sach publicznych oraz wytycznych  w tym zakresie, prze-
kazanych przez organ prowadz¹cy; umiejêtnoœæ racjo-
nalnego gospodarowania œrodkami finansowymi szko-
³y;

3) w³aœciwe gospodarowanie œrodkami publicznymi i dba-
³oœæ o powierzone mienie;

4) rzetelne planowanie finansowe i terminow¹ realizacjê
sprawozdawczoœci rachunkowej oraz ka¿dej innej, zwi¹-
zanej z funkcjonowaniem szko³y/placówki;

5) prawid³owe realizowanie postanowieñ Ustawy o za-
mówieniach publicznych;

6) konstruktywne wspó³dzia³anie ze zwi¹zkami zawodo-
wymi dzia³aj¹cymi w placówce w zakresie obowi¹zu-
j¹cym pracodawcê

Dodatek motywacyjny nie przys³uguje od pierwszego dnia
miesi¹ca po miesi¹cu, w którym dyrektor zaprzesta³ pe³nie-
nia funkcji.

§ 6

1. Œrodki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szko³y
lub placówki stanowi¹ 4% stawki wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela mianowanego ze stopniem mgr z przygo-
towaniem pedagogicznym zgodnie z za³¹cznikiem do rozpo-
rz¹dzenia MEiN w sprawie wysokoœci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego pomno¿onej przez iloœæ eta-
tów przeliczeniowych nauczycieli wykazanych w sprawoz-
daniu EN-3 i SIO.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustala dyrektor po
analizie pracy za poprzedni okres pracy.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora ustala Wójt po analizie
pracy za poprzedni okres.

4. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole dodatek
motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.

5. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i w ka¿dej
jednostce przyznawany jest na okres nie krótszy ni¿ 3 mie-
si¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
Dodatek motywacyjny za lipiec i sierpieñ jest uwzglêdniany
w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy.
a) Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien

byæ zró¿nicowany w zale¿noœci od spe³niania kryteriów,
o których mowa w § 8 ust.2 i § 9 ust.1.

Dodatek motywacyjny nie przys³uguje od pierwszego dnia
miesi¹ca po miesi¹cu, w którym dyrektor zaprzesta³ pe³nie-
nia funkcji.

6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminach wy-
p³aty wynagrodzenia.

7. Dodatek ten nie przys³uguje za dni nieobecnoœci w pracy
z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby, macie-
rzyñstwa, przebywaj¹cym na urlopach dla poratowania zdro-
wia oraz w okresie przebywania w stanie nieczynnym, b¹dŸ
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koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny.

8. Dodatek nie przys³uguje tak¿e nauczycielom, którzy otrzyma-
li kary przewidziane przepisami Karty Nauczyciela i Kodeksu
pracy - przez okres 12 miesiêcy od daty udzielenia kary;

9. Dodatek ten jest uwzglêdniany w podstawie wymiaru zasi³-
ków z ubezpieczenia spo³ecznego i wynagrodzenia za czas
choroby.

§ 7

1. Dla nauczycieli rozpoczynaj¹cych pracê w szkole lub przed-
szkolu przyznanie dodatku motywacyjnego mo¿e nast¹piæ
po up³ywie okresu umo¿liwiaj¹cego ocenê osi¹ganych wy-
ników w pracy, nie wczeœniej jednak ni¿ po up³ywie pierw-
szego roku pracy.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów przy-
znaje siê w wysokoœci od 2% do 20% otrzymywanego wy-
nagrodzenia zasadniczego.

§ 8

O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel lub dy-
rektor szko³y, przedszkola zostaje powiadomiony na piœmie.

Dodatek funkcyjny

§ 9

Dodatki funkcyjne przys³uguj¹ nauczycielom poszczegól-
nych stopni awansu zawodowego, którym w szkole lub przed-
szkolu powierzono:
1) stanowisko dyrektora szko³y lub przedszkola,
2) stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze

przewidziane w statucie szko³y, przedszkola,
3) wychowawstwo klasy, oddzia³u przedszkolnego
4) sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u.

§ 10

Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi-
³o powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowania
funkcji, a je¿eli powierzenie stanowiska lub sprawowania funkcji
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

§ 11

Dodatek funkcyjny nie przys³uguje od pierwszego dnia mie-
si¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprze-
sta³ pe³nienia obowi¹zków zwi¹zanych z powierzonym stano-
wiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a je¿eli za-
przestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca - od tego dnia.

§ 12

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierowni-
cze przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci:
1) dyrektorowi szko³y licz¹cej do 8 oddzia³ów w kwocie 20%

- 40% kwoty bazowej miesiêcznie
2) dyrektorowi szko³y licz¹cej 9 i wiêcej oddzia³ów w kwocie

25% - 50% kwoty bazowej miesiêcznie,
3) dyrektorowi przedszkola w kwocie 15 - 30% kwoty bazo-

wej miesiêcznie.

2. Przy ustalaniu wysokoœci dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w §12 ust. 1, uwzglêdnia siê w szczególnoœci liczbê
oddzia³ów w szkole, jej warunki organizacyjne, wykonywa-
nie dodatkowych zadañ.

§ 13

Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y usta-
la wójt, a dla nauczyciela zajmuj¹cego inne stanowisko kie-
rownicze - dyrektor szko³y, uwzglêdniaj¹c wielkoœæ szko³y, jej
strukturê organizacyjn¹, z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z zaj-
mowanego stanowiska, wyniki pracy szko³y oraz warunki de-
mograficzne, lokalowe, œrodowiskowe i spo³eczne w jakich szko-
³a funkcjonuje.

§ 14

Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi, któ-
remu powierzono obowi¹zki dyrektora, z-cy dyrektora lub kie-
rownika filii w zastêpstwie.

Dodatek ten jest przyznawany na zasadach okreœlonych
w § 10,11,12 i 13.

§ 15

1. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków opiekuna
sta¿u przys³uguje za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿ powie-
rzon¹ danemu nauczycielowi w wysokoœci 1,5% kwoty ba-
zowej miesiêcznie.

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy i oddzia³u przed-
szkolnego przys³uguje za ka¿d¹ klasê i oddzia³ powierzone
nauczycielowi niezale¿nie od wymiaru czasu pracy nauczy-
ciela, w wysokoœci:
a) Wychowawstwo klasy licz¹cej do 10 uczniów - 1,5% kwo-

ty bazowej
b) Wychowawstwo klasy licz¹cej do 20 uczniów - 2% kwoty

bazowej
c) Wychowawstwo klasy licz¹cej do 25 uczniów- 2,5% kwo-

ty bazowej
d) Wychowawstwo klasy licz¹cej powy¿ej 25 uczniów - 3%

kwoty bazowej

§ 16

1. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres pe³nienia
funkcji.

2. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê miesiêcznie z góry w ter-
minach wyp³aty wynagrodzenia.

3. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia oraz od pierwszego dnia nastêpuj¹-
cego po miesi¹cu w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nie-
nia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powo-
dów, a je¿eli zaprzestanie nast¹pi³o pierwszego dnia - od
tego dnia.

4. Dodatek ten nie przys³uguje za dni nieobecnoœci w pracy
z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby, macie-
rzyñstwa, b¹dŸ koniecznoœci osobistego sprawowania opie-
ki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny.
Dodatek ten jest uwzglêdniany w podstawie wymiaru za-
si³ków z ubezpieczenia spo³ecznego i wynagrodzenia za
czas choroby.

5. Kwoty dodatków, o których mowa w §15 oblicza siê z za-
okr¹gleniem do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e do 0,50 z³
pomija siê, a co najmniej 0,50 z³ liczy siê jako jeden z³oty.
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6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szko-
³y przys³uguje równie¿ nauczycielowi, któremu powierzo-
no obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.

7. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków,
o których mowa § 15 nauczycielowi przys³uguje dodatek
funkcyjny z ka¿dego tytu³u.

8. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków opieku-
na sta¿u przys³uguje za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿.

9. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przys³uguje
za ka¿d¹ klasê powierzon¹ nauczycielowi niezale¿nie od
wymiaru czasu pracy nauczyciela.

10. Jednej klasie przydzielony jest jeden opiekun.
11. Dodatki funkcyjne zawarte w niniejszym regulaminie obo-

wi¹zuj¹ od 1 kwietnia 2009 roku.

Dodatki za warunki pracy

§ 17

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego
przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trud-
nych, uci¹¿liwych dla zdrowia warunkach.

2. Wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹-
cych podstawê do przyznania z tego tytu³u dodatku okreœla
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokoœci minimalnych sta-
wek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od
pracy - zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela.

§ 18

1. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie
przez nauczycieli:
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego

orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do
kszta³cenia specjalnego,

2) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach pod-
stawowych,

3) praktycznej nauki zawodu szkó³ rolniczych - zajêæ prak-
tycznych w terenie z zakresu produkcji roœlinnej, zwierzê-
cej i mechanizacji rolnictwa.

2. Dodatek za warunki pracy przys³uguje w wysokoœci 15%
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadni-
czego.

3. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oœci je¿eli na-
uczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla zdro-
wia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ (pe³ny etat).

4. Nauczycielowi, który realizuje w trudnych lub uci¹¿liwych
warunkach tylko czêœæ obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ lub
jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ dodatek wy-
p³aca siê proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych
w trudnych warunkach pracy.

5. Stawkê za godzinê ponadwymiarow¹ realizowan¹ w trud-
nych warunkach zwiêksza siê o 15%.

6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 dla dyrektorów przyznaje
Wójt Gminy, a dla nauczycieli ustala dyrektor szko³y.

7. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹-
zany.
Dodatek ten nie przys³uguje za dni nieobecnoœci w pracy
z powodu niezdolnoœci do pracy w skutek choroby, macie-
rzyñstwa, b¹dŸ koniecznoœci osobistego sprawowania opie-
ki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny.

Dodatek ten jest uwzglêdniany w podstawie wymiaru zasi³ków
z ubezpieczenia spo³ecznego i wynagrodzenia za czas choroby.

8. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w terminach wyp³a-
ty wynagrodzenia.

Dodatek za wys³ugê lat

§ 19

1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w wyso-
koœci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok pracy,
wyp³acany w okresach miesiêcznych poczynaj¹c od czwar-
tego roku pracy, z tym ¿e dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ
20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we wszyst-
kich zak³adach pracy, w których stosunek pracy zosta³ roz-
wi¹zany lub wygas³, bez wzglêdu na sposób ustania stosun-
ku pracy (zakoñczone okresy zatrudnienia).

3. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jed-
nym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce do dodatku za
wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla ka¿dego stosunku pracy.
Do okresu zatrudnienia uprawniaj¹cego do dodatku za wy-
s³ugê lat nie wlicza siê okresu pracy w innym zak³adzie pra-
cy, w którym pracownik jest lub by³ jednoczeœnie zatrudnio-
ny. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegaj¹ zali-
czeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

4. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat wlicza siê tak¿e inne okresy, je¿eli z mocy odrêbnych prze-
pisów podlegaj¹ one wliczeniu do okresu pracy, od którego
zale¿¹ uprawnienia pracownicze.

5. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego

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

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

6. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za okres
urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzy-
muje wynagrodzenie.
Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci w pra-
cy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby b¹dŸ
koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel trzymuje
wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

7. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagro-
dzenia.

ROZDZIA£ III
Szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za

godzinyponadwymiarowe i godziny doraŸnych
zastêpstw

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raŸnych zastêpstw

§ 20

Przez godzinê ponadwymiarow¹, za któr¹ przys³uguje wy-
nagrodzenie nale¿y rozumieæ, ka¿d¹ godzinê zajêæ dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuñczych przydzielon¹ w pla-
nie organizacyjnym szko³y powy¿ej tygodniowego obowi¹z-
kowego wymiaru godzin, o których mowa w art.. 42 ust. 3 i 7
Ustawy Karta Nauczyciela.
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§ 21

Przez godzinê doraŸnego zastêpstwa rozumie siê przydzie-
lon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowe-
go wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuñczych, której realizacja nastêpuje w zastêpstwie nie-
obecnego nauczyciela.

§ 22

1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzi-
nê doraŸnego zastêpstwa ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 2,
dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia za-
sadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli pra-
ca w godzinach ponadwymiarowych lub doraŸnego zastêp-
stwa odbywa siê w warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla
zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego, obo-
wi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizo-
wanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraŸne-
go zastêpstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczycie-
la wynagrodzenie za godzinê doraŸnego zastêpstwa obli-
cza siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagro-
dzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, je¿eli praca w godzinach doraŸnego zastêpstwa odby-
wa siê w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych
dla zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego
wymiaru zajêæ.

3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowane-
go wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2,
ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowa-
ny wymiar zajêæ przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych go-
dzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê,
a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

§ 23

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielo-
ne w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub
koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwio-
nej nieobecnoœci w pracy (chorobowe, oddelegowanie itp.), z
wyj¹tkiem zwolnieñ udzielanych na podstawie art. 31 ust. 1 i 3
Ustawy o zwi¹zkach zawodowych.

§ 24

Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê
lub koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obo-
wi¹zkowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 lub ustalony
na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony
o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czte-
rodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nie-
obecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodze-
nie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 25

1. Za zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze wykony-
wane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzieñ
wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za-
miast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrêbne wynagro-
dzenie  w wysokoœci ustalonej w sposób okreœlony w § 10 Roz-
porz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycz-
nia 2005r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek

2. Za pracê w œwiêto przypadaj¹ce poza dwoma dniami wolny-
mi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzieñ wolny od pracy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wol-
nego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie o którym mowa
w ust. 1 ze 100% dodatkiem.

§ 26

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
nie przydziela siê godzin ponadwymiarowych, chyba, ¿e z pla-
nów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia
wiêkszej liczby godzin i brak jest w danej placówce nauczy-
ciela posiadaj¹cego odpowiednie kwalifikacje, nie wiêcej
jednak ni¿ szeœæ godzin tygodniowo.

2. Godziny zastêpstw doraŸnych mog¹ byæ pe³nione przez na-
uczycieli na stanowiskach kierowniczych wyj¹tkowo, w sy-
tuacji, gdy nie ma mo¿liwoœci przydzielenia zastêpstwa in-
nemu nauczycielowi, posiadaj¹cemu wymagane kwalifika-
cje do prowadzenia zajêæ lub nie ma mo¿liwoœci po³¹czenia
klas w celu prowadzenia wspólnych zajêæ lub skrócenia go-
dzin lekcyjnych.

3. Godziny ponadwymiarowo przypadaj¹ce w dniach, w któ-
rych nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych
po stronie pracodawcy, w szczególnoœci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii, mrozów i innych

przypadków losowych,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie trwaj¹c¹ nie

d³u¿ej ni¿ jeden tydzieñ,
4) przeprowadzeniem w szkole sprawdzianów i egzaminów

zewnêtrznych w dniu ich przeprowadzenia,
5) z rekolekcjami
6) oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy z ty-

tu³u zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbêdny do
wykonywania doraŸnej czynnoœci wynikaj¹cej z jego funk-
cji zwi¹zkowej, zgodnie z ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych,

traktuje siê jak godziny zrealizowane.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê

z do³u.

ROZDZIA£ IV
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 27

Œrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród
dla nauczycieli w wysokoœci co najmniej 1% planowanych rocz-
nych wynagrodzeñ osobowych planuje siê w rocznym planie
finansowym szko³y, z tym ¿e:
1) 70% funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora
2) 30% funduszu przeznacza siê na nagrody wójta.

§ 28

1. Wysokoœæ indywidualnej nagrody Wójta nie mo¿e przekroczyæ
2-krotnej kwoty minimalnej stawki wynagrodzenia zasadnicze-
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go za podstawowe pensum dydaktyczne nauczyciela miano-
wanego posiadaj¹cego tytu³ dr lub mgr z przygotowaniem pe-
dagogicznym i nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ nagroda dyrektora

2. Wysokoœæ indywidualnej nagrody dyrektora nie mo¿e prze-
kroczyæ 1-krotnej minimalnej stawki wynagrodzenia zasad-
niczego za podstawowe pensum dydaktyczne nauczyciela
mianowanego posiadaj¹cego tytu³ dr lub mgr z przygoto-
waniem pedagogicznym i nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 300 z³.

3. Nagroda bêdzie przyznawana nauczycielom, którzy przepraco-
wali w danej szkole co najmniej 1 rok i posiadaj¹ co najmniej
dobr¹ ocenê pracy lub pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego.
1) Ilekroæ w niniejszych zasadach jest mowa o pracy peda-

gogicznej rozumie siê przez to pracê dydaktyczn¹, wy-
chowawcz¹, opiekuñcz¹, a tak¿e organizacyjn¹.

2) Niezale¿nie od nagrody Wójta Gminy za osi¹gniêcia pe-
dagogiczne nauczyciel mo¿e otrzymaæ nagrodê Dyrekto-
ra szko³y, przedszkola.

3) Ustalona w bud¿ecie szko³y kwota funduszu nagród na
nagrody Wójta Gminy, dyrektora szko³y i przedszkola prze-
znaczona jest:
a) w 30% funduszu nagród do dyspozycji Wójta Gminy

jako nagroda Wójta,
b) w 70% funduszu nagród do dyspozycji dyrektora szko-

³y i przedszkola jako nagroda dyrektora.
4) Z funduszu nagród do dyspozycji Wójta Gminy jako nagrody

wójta mog¹ byæ przyznane nagrody dla dyrektorów szkó³,
przedszkoli oraz dla nauczycieli za szczególne osi¹gniêcia
dydaktyczno-wychowawcze.

§ 29

Tryb i zasady zg³aszania kandydatów do nagrody Wójta:

1. Prawo wyst¹pienia z wnioskiem o przyznanie nagrody dla
nauczyciela przys³uguje:
a) dyrektorom szkó³ i przedszkoli,
b) radzie pedagogicznej,
c) organowi prowadz¹cemu szko³ê lub przedszkole,
d) zak³adowym organizacjom zwi¹zkowym.

2.W przypadku nagrody dla dyrektora szko³y lub przedszkola
prawo wyst¹pienia z wnioskiem przys³uguje:
a) wizytatorowi nadzoruj¹cemu szko³ê, przedszkole
b) Ma³opolskiemu Kuratorowi Oœwiaty,
c) organowi prowadz¹cemu szko³ê lub przedszkole.

3.Wniosek o nagrodê musi zawieraæ:
a) dane osobowe kandydata do nagrody,
b) informacje o ocenie ustalonej w ostatnich trzech latach

pracy pedagogicznej,
c) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeñ,

wyró¿nieñ,
d) uzasadnienie zawieraj¹ce osi¹gniêcia od czasu otrzyma-

nia ostatniego wyró¿nienia,
e) opiniê rady pedagogicznej (nie dotyczy dyrektorów),
f) podpis wnioskodawcy.

4. Wniosek o nagrodê nale¿y sk³adaæ w Sekretariacie Urzêdu
Gminy do dnia 15 wrzeœnia ka¿dego roku kalendarzowego.

5. Wnioski na podstawie, których nie przyznano nagród na-
uczycielom zostaj¹ odes³ane do placówek z uzasadnieniem.

§ 30

Sk³ad oraz tryb pracy komisji opiniuj¹cej nagrody Wójta.
1. Wnioski z³o¿one w terminie, spe³niaj¹ce wymogi formalne

podlegaj¹ rozpatrzeniu przez Komisjê opiniuj¹c¹ nagrody,
powo³an¹ przez Wójta Gminy w drodze zarz¹dzenia.

2. Komisja opiniuj¹ca nagrody pracuje w nastêpuj¹cym sk³a-
dzie:
a) przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Gminy - jako prze-

wodnicz¹cy komisji
- 1 g³os

b) Cz³onkowie Komisji:
- Sekretarz Gminy -1 g³os
- Kierownik Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkó³ -1 g³os Gminy £apsze Ni¿ne
- przedstawiciele oœwiatowych zwi¹zków zawodowych

w Gminie - po 1 g³osie
3. Termin posiedzenia komisji wyznacza Przewodnicz¹cy Ko-

misji.
4. Komisja opiniuj¹ca nagrody dokonuje wyboru kandydatów

do nagrody w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³o-
sów. Kworum stanowi 60% sk³adu osobowego Komisji opi-
niuj¹cej nagrody. W przypadku równej iloœci g³osów decy-
duje g³os przewodnicz¹cego komisji.

5. Sprawy nie objête niniejszymi zasadami, a wynik³e w czasie
pracy komisji pozostaj¹ do rozstrzygniêcia komisji. W spra-
wach spornych decyduje g³osowanie zgodnie z zasadami
w ust. 4.

6. Obs³ugê Komisji opiniuj¹cej nagrody sprawuje Zespó³ Eko-
nomiczno-Administracyjny Szkó³ Gminy £apsze Ni¿ne, któ-
ry jest w szczególnoœci odpowiedzialny za:
a) sprawdzenie wniosków pod wzglêdem formalnym,
b) przygotowanie wykazu wniosków,
c) sporz¹dzenie protoko³u,
d) przygotowanie wykazu wytypowanych kandydatów do

nagród.
7. Cz³onkowie komisji zobowi¹zani s¹ do nie ujawniania spraw

bêd¹cych przedmiotem obrad komisji.

§ 31

Kryteria przyznawania nagrody  Wójta:

Do nagrody Wójta Gminy mo¿e byæ typowany nauczyciel,
który przepracowa³ w danej szkole, przedszkolu co najmniej
1 rok i posiada dobr¹ ocenê pracy pedagogicznej lub pozy-
tywn¹ ocenê dorobku zawodowego, a ponadto spe³nia odpo-
wiednio co najmniej 4 z nastêpuj¹cych kryteriów:
1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w spraw-
dzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez
okrêgowe komisje egzaminacyjne,

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

c) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwali-
fikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach lub ogólno-
polskich olimpiad przedmiotowych, zajêciem przez uczniów
(zespó³ uczniów) I - III miejsca w konkursach, zawodach,
przegl¹dach i festiwalach rejonowych, wojewódzkich i ogól-
nopolskich oraz w innych konkursach o charakterze po-
nadgminnym,

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

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci szkolne
lub œrodowiskowe, takie jak: nadanie imienia szkole, wrê-
czenie sztandaru, dni patrona szko³y itp.,

f) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w klasie, w szko-
le przez organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów spektaklach
teatralnych, koncertach wystawach  i spotkaniach,
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g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub
wypoczynkowe,

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

2. W zakresie pracy opiekuñczej:
a) organizuje pomoc i opiekê uczniom bêd¹cym w trudnej

sytuacji materialnej lub ¿yciowej, pochodz¹cym z rodzin
ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wœród
dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoœci narkomanii i alko-
holizmu,

c) organizuje wspó³pracê szko³y lub placówki z jednost-
kami ochrony zdrowia, Policj¹, organizacjami i stowa-
rzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania
i usuwania przejawów patologii spo³ecznej dzieci i m³o-
dzie¿y,

d) organizuje udzia³ rodziców ¿yciu szko³y lub placówki, roz-
wija formy wspó³dzia³ania szko³y lub placówki z rodzicami.

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

dowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej

nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczy-
ciela,

c) aktywnej dzia³alnoœci na rzecz edukacji.
4. Nagroda Wójta dla nauczycieli oddzia³ów przedszkolnych i na-

uczania zintegrowanego mo¿e byæ przyznana je¿eli nauczy-
ciel:
a) osi¹ga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone

sprawdzianami wewnêtrznymi
b) podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿a-

nia nowatorskich metod nauczania i wychowania, opra-
cowywania autorskich programów i publikacji,

c) posiada udokumentowane osi¹gniêcia z uczniami uzdol-
nionymi (zajêcie przez uczniów odI - III miejsca w zawo-
dach, przegl¹dach o charakterze ponad szkolnym) lub
uczniami maj¹cymi trudnoœci w nauce,

d) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udzia³
uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wysta-
wach i spotkaniach,

e) organizuje imprezy kulturalne. Sportowe, rekreacyjne
lub wypoczynkowe o zasiêgu szkolnym i ponad szkol-
nym.
W przypadku nauczycieli zajmuj¹cych stanowiska kie-
rownicze w szkole nagroda Wójta przyznawana jest za
efektywn¹ pracê organizacyjno - menad¿ersk¹, przy
równoczesnym zapewnieniu dobrego wype³nienia przez
szko³ê funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñ-
czej, w tym za:
a) opracowywanie i wdra¿anie systemu zapewniaj¹cego

wysok¹ jakoœæ pracy szko³y,
b) skuteczne wprowadzanie zmian wynikaj¹cych z funk-

cjonowania systemu oœwiaty,
c) opracowywanie i wdra¿anie programów i rozwi¹zañ

innowacyjnych,
d) podejmowanie dzia³añ na rzecz promocji szko³y w œro-

dowisku i kreowanie jej pozytywnego wizerunku,
e) wzbogacanie bazy szko³y oraz szczególn¹ troskê o stan

maj¹tku szkolnego,
f) efektywne dzia³ania na rzecz pozyskiwania dochodów

w³asnych oraz funduszy zewnêtrznych,
g) opracowanie i wdra¿anie programu zwiêkszaj¹cego

bezpieczeñstwo uczniów.

Kryteria, tryb i zasady przyznawania Nagrody Dyrektora

§ 32

Zasady przyznawania nagrody Dyrektora zwanej dalej na-
grod¹ obejmuj¹ nauczycieli szkó³ i przedszkoli prowadzonych
przez Radê Gminy £apsze Ni¿ne.
1. Wysokoœæ indywidualne nagrody dyrektora nie mo¿e prze-

kroczyæ 1,0 krotnej minimalnej stawki wynagrodzenia za-
sadniczego za podstawowe pensum dydaktyczne nauczy-
ciela mianowanego posiadaj¹cego tytu³ dr lub mgr z przy-
gotowaniem pedagogicznym i nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
300 z³otych.

2. Nagroda bêdzie przyznawana nauczycielom posiadaj¹cym
co najmniej dobr¹ ocenê pracy lub pozytywn¹ ocenê dorob-
ku zawodowego.

3. Niezale¿nie od nagrody dyrektora za osi¹gniêcia pedago-
giczne nauczyciel mo¿e byæ nominowany do nagrody Wójta.

4. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepraco-
waniu w szkole co najmniej 1 roku.

§ 33

Tryb i zasady zg³aszania kandydatów
do nagrody dyrektora

1.Prawo do wyst¹pienia z wnioskiem o przyznanie nagrody
przys³uguje:
1) radzie pedagogicznej,
2) organowi prowadz¹cemu,
3) zak³adowym organizacjom zwi¹zkowym.

2. Wniosek o nagrodê powinien zawieraæ:
1) dane osobowe kandydata do nagrody,
2) uzasadnienie zawieraj¹ce osi¹gniêcia potwierdzaj¹ce

spe³nienie kryteriów,
3) opiniê rady pedagogicznej,
4) podpis wnioskodawcy.

§ 34

Kryteria przyznawania nagród

Do nagrody dyrektora mo¿e byæ typowany nauczyciel, który
spe³nia co najmniej 3 kryteria zapisane w zakresach 1-3:
1) W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w spra-
wozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych
przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,

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

c) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwali-
fikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach lub ogólno-
polskich olimpiad przedmiotowych, zajêciem przez uczniów
(zespo³ów uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach,
przegl¹dach i festiwalach ponadgminnych,

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

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci szkolne
lub œrodowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce
imienia, wrêczenie sztandaru, dnia patrona szko³y lub pla-
cówki,

f) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udzia³
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uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wysta-
wach i spotkaniach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub
wypoczynkowe,

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

i) osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z ucznia-
mi.

2) W zakresie pracy opiekuñczo-wychowawczej:
a) organizuje pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom

bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej, po-
chodz¹cym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie i zwal-
czanie przejawów patologii spo³ecznej wœród dzieci i m³o-
dzie¿y w szczególnoœci narkomania i alkoholizm,

c) organizuje wspó³prace szko³y lub placówki z jednostkami
ochrony zdrowia, policj¹, organizacjami i stowarzyszenia-
mi oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
przejawów patologii spo³ecznej dzieci i m³odzie¿y,

d) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y lub placówki,
rozwija formy wspó³dzia³ania szko³y lub placówki z rodzi-
cami.

3) W zakresie innych zadañ statutowych:
a) udzia³ w organizowanych formach doskonalenia zawodo-

wego,
b) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej na-

uczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela,
c) aktywna dzia³alnoœæ na rzecz edukacji.

§ 35

Postanowienia koñcowe

1. Nagrody bêd¹ wrêczane co roku z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Mog¹ byæ równie¿ wrêczane z okazji wa¿nych wy-
darzeñ w ¿yciu szko³y, przedszkola (jubileusz, nadanie imie-
nia, nadanie sztandaru itp.) oraz na zakoñczenie roku szkol-
nego w czasie spotkania podsumowuj¹cego udzia³ w kon-
kursach ponadgminnych.

2. Ka¿dy nagrodzony otrzymuje dyplom, którego odpis zamiesz-
cza siê w aktach osobowych.

3. Nagrody s¹ wyp³acane za czas nieobecnoœci wskutek cho-
roby, macierzyñstwa, osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczy-
ciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia
spo³ecznego. Zatem nie s¹ uwzglêdniane w podstawie ich
wymiaru. Wysokoœæ nagród nie jest uzale¿niona od absen-
cji chorobowej.

ROZDZIA£ V
Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania

Dodatek mieszkaniowy

§ 36

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿
po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
w szko³ach i placówkach i posiadaj¹cemu kwalifikacje wy-
magane do zajmowanego stanowiska przys³uguje nauczy-
cielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie uprawnionego na-
uczyciela wynosi miesiêcznie:

Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie uprawnionego na-
uczyciela wynosi miesiêcznie:
1) przy 1 osobie w rodzinie - 40,00
2) przy 2 osobach w rodzinie  - 55,00
3) przy 3 osobach w rodzinie -70,00
4) przy 4 i wiêcej osobach w rodzinie  -85,00

3. Do cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicza siê
wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
1) ma³¿onka nauczyciela,
2) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela

i jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub
do czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawo-
wej albo ponadgimnazjalnej nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia
21 roku ¿ycia,

3) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami,
do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jed-
nak ni¿ do ukoñczenia 26 roku ¿ycia.

4) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego Ÿró-
d³a dochodu.

5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje
tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoœci okreœlo-
nej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pracodaw-
cê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wnio-
sek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których
mowa w ust. 5, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
wójt Gminy.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczy-
cielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez

niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-

si¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przy-
znanie.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okre-
sie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nieœwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagro-

dzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego

w odrêbnych przepisach,
4) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
5) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia

wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypad-
ku gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by wojskowej
zawarta by³a umowa na czas okreœlony, dodatek wyp³a-
ca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa
by³a zawarta.

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest w ter-
minach wyp³aty wynagrodzenia.

10. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach na terenie
wiejskim przys³uguje tylko jeden dodatek na podstawie
z³o¿onego przez nauczyciela oœwiadczenia.

ROZDZIA£  VI
Postanowienia koñcowe

§ 37

Postanowienia niniejszego regulaminu mog¹ byæ zmienia-
ne w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
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§ 38

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie
maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy oraz inne przepi-
sy prawa pracy.

§ 39

Regulamin wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 kwietnia.

§ 40

Niniejszy regulamin uzgodniono ze zwi¹zkami zawodowy-
mi zrzeszaj¹cymi nauczycieli reprezentowanych przez swoich
przedstawicieli.

Przewodnicz¹cy Rady: M. P³achta

2066

Uchwa³a Nr XXVI/199/2009
Rady Gminy Mogilany

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmiany do Uchwa³y Nr XXIII/174/2008 Rady
Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2008 r., w sprawie uchwa-
lenia Regulaminu wynagradzania okreœlaj¹cego szczegó-
³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz szczegó³owe warunki obliczania i wy-
p³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraŸnych zastêpstw, kryteriów i trybów przyzna-
wania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
i placówkach, prowadzonych przez Gminê Mogilany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 30
ust. 6 i 6a oraz art. 49 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.)
i Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z póŸn. zm.) Rada Gminy Mogilany
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Wprowadza zmianê w § 15 Za³¹cznika do Uchwa³y Nr XXIII/
174/2008 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2008 r. w spra-
wie uchwalenia Regulaminu wynagradzania okreœlaj¹cego
szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodze-
nia zasadniczego oraz szczegó³owe warunki obliczania i wyp³a-
cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw, kryteriów i trybów przyznawania nagród
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach, prowa-
dzonych przez Gminê Mogilany, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala siê miesiêczn¹ wysokoœæ dodatku motywacyjnego
przypadaj¹c¹ na jeden etat, dla nauczycieli pe³ni¹cych funkcjê
dyrektora szko³y i przedszkola, w wysokoœci: 760,00 z³. Mini-
malna kwota przyznawanego dodatku to: 400,00 z³, maksy-
malna kwota dodatku, to 1100,00 z³."

§ 2

Pozosta³e postanowienia Uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Sikora

2067

Uchwa³a Nr XXVI/200/2009
Rady Gminy Mogilany

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz.1591 z póŸn. zm.), art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249
z 2005 r. poz. 2104 z póŸn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3
Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t. j. Dz. U.
Nr 120 z 2001 r. poz. 1300 z póŸn. zm.) Rada Gminy Mogilany,
uchwala co nastêpuje:

§ 1

1. Gmina Mogilany wyemituje 6.300 (szeœæ tysiêcy trzysta)
obligacji o wartoœci nominalnej 1.000 z³ ka¿da na ³¹czn¹
kwotê 6.300.000 z³ (s³ownie: szeœæ milionów trzysta tysiêcy
z³otych).

2. Emisja obligacji nast¹pi poprzez propozycjê nabycia skiero-
wan¹ do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej ni¿
100 osób.

3. Obligacje bêd¹ obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie bêd¹ posiada³y formy dokumentu.
5. Obligacje nie bêd¹ zabezpieczone.

§ 2

Emisja obligacji bêdzie przeznaczona na sfinansowanie de-
ficytu bud¿etu Gminy Mogilany wynikaj¹cego z koniecznoœci
sfinansowania wydatków maj¹tkowych z zakresu infrastruk-
tury komunalnej, drogowej, oœwiatowej i sportowej oraz sp³a-
ty wczeœniej zaci¹gniêtego zad³u¿enia.

§ 3

1. Obligacje zostan¹ wyemitowane w nastêpuj¹cych seriach:
1) seria A09 o wartoœci 1.050.000 z³,
2) seria B09 o wartoœci 1.050.000 z³,
3) seria C09 o wartoœci 1.050.000 z³,
4) seria D09 o wartoœci 1.050.000 z³,
5) seria E09 o wartoœci 1.050.000 z³,
6) seria F09 o wartoœci 1.050.000 z³.
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2. Emisja obligacji nast¹pi w 2009 roku.
3. Cena emisyjna obligacji bêdzie równa wartoœci nominalnej.
4. Wydatki zwi¹zane z przeprowadzeniem emisji zostan¹ po-

kryte z dochodów w³asnych Gminy Mogilany.

§ 4

1. Wykup obligacji nast¹pi po up³ywie:
1) 4 lat od daty emisji obligacji serii A09,
2) 5 lat od daty emisji obligacji serii B09,
3) 6 lat od daty emisji obligacji serii C09,
4) 7 lat od daty emisji obligacji serii D09,
5) 8 lat od daty emisji obligacji serii E09,
6) 9 lat od daty emisji obligacji serii F09.

2. Obligacje zostan¹ wykupione wed³ug wartoœci nominalnej.
3. Je¿eli data wykupu obligacji okreœlona w ust. 1 przypadnie

na sobotê lub dzieñ ustawowo wolny od pracy, wykup na-
st¹pi w najbli¿szym dniu roboczym.

§ 5

1. Oprocentowanie obligacji nalicza siê od wartoœci nominal-
nej i wyp³aca w okresach pó³rocznych liczonych od daty
emisji.

2. Oprocentowanie obligacji bêdzie zmienne, równe stawce
WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczê-
ciem okresu odsetkowego, powiêkszonej o mar¿ê dla inwe-
storów.

3. Oprocentowanie wyp³aca siê w nastêpnym dniu po up³y-
wie okresu odsetkowego.

4. Je¿eli termin wyp³aty oprocentowania okreœlony w ust. 3
przypadnie na sobotê lub dzieñ ustawowo wolny od pracy,
wyp³ata oprocentowania nast¹pi w najbli¿szym dniu robo-
czym.

5. Obligacje nie bêd¹ oprocentowane poczynaj¹c od daty wy-
kupu.

§ 6

Wydatki zwi¹zane z wykupem obligacji i wyp³at¹ oprocen-
towania zostan¹ pokryte  z dochodów w³asnych Gminy Mogi-
lany w latach 2009-2018.

§ 7

Upowa¿nia siê Wójta Gminy Mogilany do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostan¹ powierzo-

ne czynnoœci zwi¹zane ze zbywaniem i wykupem obligacji
oraz wyp³at¹ oprocentowania,

b) dokonywania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z przygoto-
waniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c) wype³nienia œwiadczeñ wynikaj¹cych z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mogi-
lany.

§ 9

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Sikora

2068

Uchwa³a Nr XXIV/202/09
Rady Miejskiej w Szczucinie

z dnia 17 kwietnia 2009 r.

w sprawie przed³u¿enia czasu obowi¹zywania dotychcza-
sowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbio-
rowego odprowadzania œcieków realizowane przez Zak³ad
Us³ug Komunalnych w Szczucinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 mar-
ca1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Rada Miejska w Szczucinie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Przed³u¿a siê czas obowi¹zywania dotychczasowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowa-
dzania œcieków, realizowane przez Zak³ad Us³ug Komunalnych
w Szczucinie, które wesz³y w ¿ycie na podstawie art. 24 ust. 8
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym od-
prowadzaniu œcieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), do
dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Szczucin oraz Dyrektorowi Zak³adu Us³ug Komunal-
nych w Szczucinie.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Szczucinie: Cz. Noga

2069

Uchwa³a* Nr XXXIII/324/2009
Rady Gminy Tarnów

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na obszarze Gminy Tarnów w czêœci miejsco-
woœci £êkawka na terenie dzia³ek od 591do 625/1 przyle-
gaj¹cym do drogi wojewódzkiej.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 20
ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t. j.y Dz. U. z 11 lipca 2003r. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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DZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE

Rozdzia³ 1

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go na obszarze Gminy Tarnów w czêœci miejscowoœci £êkawka
na terenie dzia³ek od 591do 625/1 przylegaj¹cym do drogi
wojewódzkiej zgodnie z uchwa³¹ Nr XI/84/2007 Rady Gminy
Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r., po stwierdzeniu zgodnoœci ze
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Tarnów uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy
Tarnów Nr XIX/161/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.

2. Obszar objêty planem wynosi 7,740 ha.
3. Granica obszaru planu okreœlona zosta³a na rysunku planu.

§ 2

Integralnymi czêœciami niniejszej uchwa³y s¹:
1) Za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu, sporz¹dzony na kopii mapy

zasadniczej w skali 1:2000;
2) Za³¹cznik Nr 2 - rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy wraz
z zasadami ich finansowania.

3) Za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie
rozpatrzenia uwag do planu;.

§ 3

1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹ obo-
wi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania;
3) symbole cyfrowo - literowe okreœlaj¹ce przeznaczenie

terenów o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

§ 4

Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ linie, któ-

re wyznaczaj¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz ró¿-
nym sposobie zagospodarowania i zabudowy lub tereny
komunikacji;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu lub okreœlon¹
ustaleniami w tekœcie uchwa³y, poza któr¹ zakazuje siê
lokalizacji wszelkiej zabudowy wraz z wszelkimi jej ele-
mentami za wyj¹tkiem ganków, schodów, balkonów i wy-
kuszy oraz gara¿y usytuowanych na warunkach okre-
œlonych w tekœcie niniejszej uchwa³y, obiektów do cza-
sowego gromadzenia odpadów sta³ych, obiektów dozo-
ru posesji, ma³ej architektury, tymczasowych obiektów
us³ugowo - handlowych oraz urz¹dzeñ i obiektów tech-
nicznych;

3) obiektach obs³ugi technicznej - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty infrastruktury technicznej, obs³ugi transportu pu-
blicznego, utrzymania dróg i zieleni, urz¹dzenia wodne i in-
ne s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców
oraz celom publicznym,

4) przeznaczenie podstawowe - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie wskazane dla terenu oznaczonego symbo-
lem terenu, którego udzia³ w zagospodarowaniu dzia³ki
budowlanej w granicach tego terenu wynosi minimum 60%
udzia³u powierzchni u¿ytkowej wszystkich budynków znaj-
duj¹cych siê na dzia³ce budowlanej; w przypadku wskaza-
nia wiêcej ni¿ jednego przeznaczenia podstawowego mo¿-
na realizowaæ wszystkie przeznaczenia w dowolnych pro-
porcjach lub jedno z wymienionych;

5) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie wskazane dla terenu oznaczonego symbolem
terenu, którego udzia³ w zagospodarowaniu dzia³ki budowla-
nej w granicach tego terenu wynosi maksimum 40% udzia³u
powierzchni u¿ytkowej budynków znajduj¹cych siê na tej dzia³-
ce; parametry te nie dotycz¹ infrastruktury technicznej;

6) siêgacz dojazdowy - nale¿y przez to rozumieæ nieprzelo-
tow¹ drogê wewnêtrzn¹ zakoñczon¹ placem manewrowym,
stanowi¹c¹ dostêp do dzia³ki lub dzia³ek budowlanych;

7) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren o ró¿nym prze-
znaczeniu oraz ró¿nym sposobie zagospodarowania i za-
budowy lub teren komunikacji, wyznaczony liniami rozgra-
niczaj¹cymi, oraz okreœlony symbolem przeznaczenia zgod-
nie z rysunkiem planu,

8) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³u-
gi, które nie powoduj¹ ¿adnej uci¹¿liwoœci w emisji sub-
stancji i energii oraz nie bêd¹ce przedsiêwziêciami wyma-
gaj¹cymi sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodo-
wisko, zgodnie z przepisami odrêbnymi

9) wskaŸniku intensywnoœci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich bu-
dynków istniej¹cych, rozbudowywanych i nowoprojekto-
wanych, zlokalizowanych na danej dzia³ce budowlanej do
powierzchni ca³kowitej tej dzia³ki;

10) wysokoœæ zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wyso-
koœæ liczon¹ od poziomu urz¹dzonego terenu przy najni¿ej
po³o¿onym wejœciu do budynku do kalenicy lub przy da-
chach wielospadowych do najwy¿ej po³o¿onego punktu
zbiegu po³aci dachowych lub przy dachach p³askich do naj-
wy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu; nie jest naruszeniem usta-
leñ planu przekroczenie dopuszczonej wysokoœci zabudo-
wy w ustaleniach szczegó³owych w przypadku zmiany kon-
strukcji dachu na istniej¹cych budynkach, bez mo¿liwoœci
wykorzystania poddasza na cele u¿ytkowe.

§ 5

Ustalenia dotycz¹ce zasad konstrukcji planu:
1) ustalenia ogólne obowi¹zuj¹ na ca³ym terenie objêtym pla-

nem lub s¹ przypisane odpowiednim oznaczeniom graficz-
nym na rysunku planu;

2) ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ dla ka¿dego z terenów
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania oznaczonych dodatkowo symbolem terenu;

3) ka¿dy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekœcie
niniejszej uchwa³y symbolem terenu cyfrowo - literowym.
Liczba oznacza numer kolejnego terenu lub kolejny numer
drogi, nastêpuj¹cy po niej symbol literowy oznacza g³ówn¹
funkcjê terenu lub klasê drogi.

Rozdzia³ 2
Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenu

§ 6

Ustala siê tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych za-
sadach zagospodarowania wyznaczone liniami rozgraniczaj¹-
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cymi i oznaczone symbolem przeznaczenia terenu zgodnie z ry-
sunkiem planu:
1) UM - tereny zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej;
2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³u-

gami nieuci¹¿liwymi;
3) KDD - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej;
4) KXJ - tereny ci¹gów pieszo - jezdnych.

Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony

i kszta³towania ³adu przestrzennego

§ 7

Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania terenów za wyj¹tkiem:
1) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym u¿ytkowaniem;
2) zagospodarowania rolniczego, ogrodniczego, szkó³karskie-

go lub sadowniczego;
3) realizacji tymczasowych obiektów us³ugowo - handlowych.

§ 8

1. Dopuszcza siê realizacjê tymczasowych obiektów us³ugo-
wo-handlowych na terenach MU i UM jeœli:
1) powierzchnia pojedynczego obiektu nie przekroczy 35 m2;
2) wysokoœæ pojedynczego obiektu nie przekroczy 4 m;

2. Jeœli zaprzestano wykorzystywania obiektu do celów us³u-
gowych lub handlowych na okres d³u¿szy ni¿ 1 rok, obiekt
ten nale¿y zlikwidowaæ

§ 9

Kszta³towanie nowej zabudowy winno nawi¹zywaæ do lokal-
nej tradycji, byæ zharmonizowane z istniej¹cym zainwestowaniem
oraz zgodne z rysunkiem planu i ustaleniami szczegó³owymi.

§ 10

1. Wyznacza siê nieprzekraczalne linie zabudowy okreœlone na
rysunku planu.

2. W przypadku wydzielenia nowych, nie wyznaczonych na ry-
sunku planu, dróg wewnêtrznych i siêgaczy dojazdowych w ob-
rêbie wszystkich terenów budowlanych nieprzekraczaln¹ li-
niê zabudowy wyznacza siê w odleg³oœci minimum 5,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej wydzielonej drogi lub siêgacza.

§ 11

Na terenach przeznaczonych pod zabudowê now¹ zabudowê
nale¿y lokalizowaæ wzd³u¿ istniej¹cej linii zabudowy, jeœli stanowi
ona uzupe³nienie lub kontynuacjê istniej¹cej zabudowy bliŸniaczej.

§ 12

Dopuszcza siê sytuowanie obiektów budowlanych bezpo-
œrednio w granicy dzia³ki budowlanej lub w odleg³oœci mniej-
szej ni¿ 3,0 m lecz nie mniejszej ni¿ 1,5 m od tej granicy.

§ 13

Odnoœnie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê:
1) rozbudowê, nadbudowê, przebudowê zgodnie z ustalenia-

mi szczegó³owymi;
2) remonty istniej¹cej zabudowy;

3) prace prowadz¹ce do dostosowania istniej¹cej zabudowy
do obowi¹zuj¹cych wymogów technicznych oraz wprowa-
dzania urz¹dzeñ technicznych polepszaj¹cych warunki u¿yt-
kowania budynków;

4) zmianê sposobu u¿ytkowania zgodnie z ustaleniami szcze-
gó³owymi;

5) zmianê konstrukcji dachu zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi.

§ 14

1. Dopuszcza siê realizacjê noœników reklamowych, w formie:
1) s³upów reklamowych o wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 3 m

i œrednicy nie wiêkszej ni¿ 3 m,
2) tablic, neonów, ekranów o powierzchni mierzonej w ob-

rysie zewnêtrznym nie wiêkszym ni¿ 8 m2

2. Zabrania siê umieszczania noœników reklamowych:
1) na dachach budynków i tymczasowych obiektów budow-

lanych;
2) na obiektach ma³ej architektury oraz w powi¹zaniu z tymi

obiektami, za wyj¹tkiem przystanków komunikacji auto-
busowej;

3) na urz¹dzeniach naziemnych infrastruktury technicznej.

Rozdzia³  4
Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych

z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych

§ 15

Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ nie wystêpuj¹ ob-
szary przestrzeni publicznej w rozumieniu Ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 16

Wszelkie niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania
Gminy obiekty i urz¹dzenia, a w szczególnoœci: obiekty obs³ugi
technicznej, urz¹dzenia wodne i melioracji, drogi wewnêtrzne,
zieleñ parkowa, ci¹gi pieszo-jezdne, ci¹gi piesze, œcie¿ki rowe-
rowe mo¿na realizowaæ na ka¿dym terenie w sposób nie koli-
duj¹cy z innymi ustaleniami plan i przepisami odrêbnymi.

Rozdzia³ 5
Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony œrodowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 17

Wskazuje siê granice obszaru chronionego krajobrazu Pogórza
Ciê¿kowickiego, w granicach którego obowi¹zuje ustalenia zawar-
te w Rozporz¹dzeniu Nr 73/05 Wojewody Ma³opolskiego z dnia
27 grudnia 2005 r. w sporawe Obszaru Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciê¿kowickiego w czêœci po³o¿onej w Województwie Ma-
³opolskim (Dz. U. Woj. Ma³opolskiego 2006, Nr 126, poz. 797):

§ 18

Na obszarze objêtym ustaleniami planu wprowadza siê ca³-
kowity zakaz:
1) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-

waæ na œrodowisko, dla których raport jest wymagany, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) dróg publicznych i zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ,
b) infrastruktury technicznej;

2) wytwarzania i sk³adowania odpadów niebezpiecznych.
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§ 19

Przekraczaj¹ce dopuszczalne wielkoœci oddzia³ywanie na
œrodowisko poprzez emisjê substancji i energii, w szczególno-
œci dotycz¹ce wytwarzania ha³asu, wibracji, promieniowania,
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych
i podziemnych, winno zamykaæ siê na terenie dzia³ki budowla-
nej lub zespo³u dzia³ek na jakich jest wytwarzane.

§ 20

Ustala siê przyporz¹dkowanie terenów o symbolach: MN oraz
UM pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu, o których
mowa w przepisach odrêbnych o ochronie œrodowiska, jako tere-
nów przeznaczonych "pod zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹".

Rozdzia³ 6
Ustalenia dotycz¹ce uk³adu komunikacyjnego

i zasad obs³ugi komunikacyjnej

§ 21

Obs³uga komunikacyjna obszaru opiera siê na istniej¹cym
zewnêtrznym uk³adzie dróg publicznych, w szczególnoœci przy-
legaj¹cej drodze publicznej klasy zbiorczej (droga wojewódz-
ka) wed³ug zasad okreœlonych dla poszczególnych terenów.

§ 22

1. Poza wyznaczonymi na rysunkach planu drogami publiczny-
mi i ci¹gami pieszo-jezdnymi do dzia³ek budowlanych mo¿-
na wydzieliæ drogi wewnêtrzne.

2. Minimalna szerokoœæ noworealizowanej drogi wewnêtrznej
w liniach rozgraniczaj¹cych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m.

3. Noworealizowane siêgacze dojazdowe musz¹ byæ wyposa-
¿one w plac manewrowy umo¿liwiaj¹cy dostêp pojazdom
ratownictwa do wszystkich obs³ugiwanych przez nie dzia³ek
budowlanych.

4. Adaptuje siê wszystkie istniej¹ce drogi wewnêtrzne w ist-
niej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.

§ 23

Ustala siê ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych
obowi¹zuj¹ce dla ca³ego obszaru objêtego ustaleniami planu:
1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych in-

westycji nale¿y realizowaæ na terenie lokalizacji w³asnej;
2) iloœæ stanowisk postojowych dla poszczególnych terenów

musi byæ zgodna z ustaleniami szczegó³owymi;
3) dopuszcza siê realizacjê stanowisk postojowych na terenach

dróg publicznych, po uzyskaniu uzgodnienia w³aœciwego zarz¹dcy
drogi, na warunkach okreœlonych w przepisach odrêbnych.

Rozdzia³ 7
Ustalenia dotycz¹ce zasady obs³ugi

w zakresie infrastruktury technicznej

§ 24

1. Sieci infrastruktury technicznej powinny byæ prowadzone
przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególno-
œci przez tereny:
1) dróg publicznych po uzyskaniu zgody zarz¹dcy drogi;
2) ci¹gów pieszo-jezdnych;
3) dróg wewnêtrznych.

2. W przypadku braku mo¿liwoœci prowadzenia sieci infrastruk-
tury technicznej przez tereny jak ust. 1 dopuszcza siê prowa-
dzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przezna-
czone na inne cele, po uzyskaniu zgody w³aœciciela terenu.

3. Ustalenia planu nie ograniczaj¹ mo¿liwoœci likwidacji, mo-
dernizacji lub rozbudowy istniej¹cej infrastruktury technicz-
nej pod warunkiem zapewnienia w³aœciwej obs³ugi w infra-
strukturê techniczn¹ terenów zgodnie z pozosta³ymi ustale-
niami planu; w szczególnoœci w³aœciwej przeznaczeniu i za-
sadom zagospodarowania terenów.

§ 25

Ustala siê zasady odprowadzania œcieków i wód opadowych:
1) wszystkie budynki oraz dzia³ki budowlane (z zastrze¿eniem

pkt.3) powinny byæ pod³¹czone docelowo do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej i posiadaæ przy³¹cze kanalizacyjne
umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie œcieków sanitarnych w stop-
niu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu zagospo-
darowania i zabudowy dzia³ki;

2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê od-
prowadzanie œcieków do szczelnych zbiorników bezodp³y-
wowych;

3) dopuszcza siê realizacjê w³asnych przydomowych oczysz-
czalni œcieków;

4) wody opadowe z terenów dróg publicznych, terenów par-
kingów o nieprzepuszczalnej nawierzchni winny byæ odpro-
wadzane docelowo do sieci kanalizacji deszczowej; do czasu
realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza siê odprowadza-
nie wód opadowych do systemu rowów odprowadzaj¹cych;
zrzuty wód opadowych winny posiadaæ urz¹dzenia podczysz-
czaj¹ce na wylotach;

5) odprowadzenie wód opadowych o z terenów pozosta³ych,
nie wymienionych w pkt. 4 mo¿e nast¹piæ do gruntu w grani-
cach w³asnej dzia³ki lub dzia³ek budowlanych; iloœæ wód opa-
dowych odprowadzonych do gruntu nie mo¿e przekroczyæ
jego ch³onnoœci; nadmiar wód opadowych musi byæ odpro-
wadzony do sieci kanalizacji deszczowej lub systemu rowów
odwadniaj¹cych.

§ 26

Ustala siê zasady dotycz¹ce zaopatrzenia w wodê:
1) wszystkie dzia³ki budowlane i budynki musz¹ byæ pod³¹czo-

ne do sieci wodoci¹gowej i posiadaæ przy³¹cze wodoci¹go-
we umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny z funkcj¹ i sposobem
zagospodarowania;

2) dopuszcza siê do czasu realizacji sieci wodoci¹gowej pobór
wody ze studni wykonanych w granicach dzia³ek budowla-
nych;

3) w przypadkach specjalnych tj. awarii sieci wodoci¹gowej
pobór wody winien odbywaæ siê z istniej¹cych studni pu-
blicznych zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§ 27

Ustala siê zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
1) wszystkie dzia³ki budowlane i budynki musz¹ byæ pod³¹-

czone do sieci elektroenergetycznej i posiadaæ przy³¹cze
umo¿liwiaj¹ce pobór energii w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy
dzia³ki;

2) dopuszcza siê rozbudowê sieci œredniego i niskiego napiê-
cia oraz realizacjê stacji transformatorowych 15/0,4 kV na
wszystkich terenach w trakcie realizacji planu.
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§ 28

Ustala siê zasady zaopatrzenia w energie ciepln¹ i gaz:
1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorowe lub indywidu-

alne Ÿród³a dostarczania ciep³a w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹, z prefe-
rowanym wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu, oleju
niskosiarkowego lub odnawialnych Ÿróde³ energii;

2) dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe powinny
byæ lokalizowane w linii ogrodzenia w pozosta³ych przypad-
kach w miejscu uzgodnionym z zarz¹dc¹ sieci.

§ 29

Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady dotycz¹ce teleko-
munikacji:
1) zaspokojenie potrzeb poprzez istniej¹c¹ sieæ telekomunika-

cyjn¹;
2) na obszarze planu zakazuje siê realizacji masztów dla telefo-

nii komórkowej oraz stacji bazowych telefonii komórkowej.

§ 30

Ustala siê zasady dotycz¹ce gospodarki odpadami:
1) wymóg sk³adowania, zagospodarowania lub utylizacji od-

padów, stosownie do ich charakteru, na sk³adowisku odpa-
dów na warunkach okreœlonych przez gminê i w przepisach
odrêbnych;

2) na dzia³kach budowlanych nale¿y przewidzieæ miejsca na
pojemniki s³u¿¹ce do czasowego gromadzenia odpadów sta-
³ych z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci ich segregacji;

3) dopuszcza siê realizacjê zbiorczych pojemników umo¿liwia-
j¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów obs³uguj¹cych zespó³
dzia³ek budowlanych.

Rozdzia³ 8
Ustalenia dotycz¹ce zasad i warunków podzia³u terenów

na dzia³ki budowlane i scalania dzia³ek

§ 31

Dla ka¿dej dzia³ki budowlanej nale¿y zapewniæ:
1) mo¿liwoœæ dostêpu do drogi publicznej;
2) realizowania miejsc postojowych dla samochodów w iloœci

okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych;
3) wydzielenie miejsc w³aœciwego gromadzenia odpadów;
4) przy³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej.

§ 32

1. Ustala siê minimalne powierzchnie nowowydzielanych dzia-
³ek budowlanych wed³ug ustaleñ szczegó³owych.

2. Dopuszcza siê wydzielania nowych dzia³ek budowlanych
o powierzchni mniejszej ni¿ okreœlona planem dla potrzeb
lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej lub powiêk-
szenia nieruchomoœci s¹siedniej.

3. Dopuszcza siê wykorzystania dla celów budowlanych nieru-
chomoœci gruntowych, z³o¿onych z wiêcej ni¿ jednej dzia³ki
pod warunkiem stosowania okreœlonych planem parame-
trów i wskaŸników kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, liczonych dla ³¹cznej powierzchni nieru-
chomoœci gruntowej;

4. Podzia³ poszczególnych terenów na dzia³ki budowlane i inne
musi uwzglêdniaæ potrzebê wydzielenia niezbêdnych terenów
dla realizacji obiektów celu publicznego i dróg wewnêtrznych.

§ 33

W przypadku scalania i podzia³u dzia³ek, jeœli rysunek pla-
nu nie wskazuje inaczej, nale¿y przyj¹æ:
1) minimaln¹ wielkoœæ dzia³ek okreœlon¹ w ustaleniach szcze-

gó³owych dla poszczególnych terenów;
2) na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz miesz-

kaniowo - us³ugowej:
a) dla budynków mieszkaniowych wolnostoj¹cych minimal-

ny front dzia³ki 16,0 m,
b) dla budynków mieszkaniowych bliŸniaczych minimalny

front dzia³ki 12,0 m;
3) dopuszcza siê 300 odchylenie od k¹ta prostego po³o¿enia

granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego.

Rozdzia³ 9
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej

i ochrony przeciwpo¿arowej

§ 34

1. Obiekty budowlane nale¿y projektowaæ w sposób zapew-
niaj¹cy ochronê ludnoœci zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej okreœlonymi w przepisach odrêbnych.

2. Niezale¿nie od zasilania z sieci wodoci¹gowej nale¿y zabez-
pieczyæ zaopatrzenie ludnoœci w wodê z awaryjnych studni
publicznych zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§ 35

1. Obiekty budowlane nale¿y projektowaæ i budowaæ zgodnie
z wymogami ochrony przeciwpo¿arowej, okreœlonymi
w przepisach odrêbnych.

2. Nale¿y zapewniæ zaopatrzenie w wodê na cele przeciwpo¿a-
rowe, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

3. Nale¿y zaprojektowaæ drogi przeciwpo¿arowe, umo¿liwia-
j¹ce dojazd i dostêp dla jednostek ratowniczo - gaœniczych
stra¿y po¿arnej, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

DZIA£ II
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 36

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
przeznaczenia 1.UM o powierzchni 0,92 ha, 2.UM o powierzch-
ni 1,97 ha, 3.UM o powierzchni 3,32 ha ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) us³ugi nieuci¹¿liwe w szczególnoœci z zakresu: turystyki,
gastronomii, handlu, obs³ugi komunikacji, drobnego rze-
mios³a i wytwórczoœci,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu:
a) budynki przeznaczenia podstawowego wolnostoj¹ce lub

po³¹czone w jeden obiekt,
b) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce tj. gara¿e, budynki

gospodarcze wolnostoj¹ce lub w po³¹czeniu z budynkiem
przeznaczenia podstawowego, o charakterze architektu-
ry dostosowanej do tego budynku,

c) dopuszcza siê obiekty ma³ej architektury, altany, zadasze-
nia itp.,

d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami
ogólnymi,
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e) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy przeznaczenia pod-
stawowego do 12 m,

f) maksymalna iloœæ naziemnych kondygnacji zabudowy prze-
znaczenia podstawowego - 3 w tym ostatnia jako kondy-
gnacja poddaszowa,

g) dopuszczalna wysokoœæ obiektów towarzysz¹cych do 10 m,
h) maksymalna iloœæ naziemnych kondygnacji obiektów to-

warzysz¹cych - 1,
i) geometria dachów budynków przeznaczenia podstawo-

wego - dwu lub wielospadowe, o nachyleniu po³aci do
45°, z dopuszczeniem dachów p³askich na budynkach us³u-
gowych,

j) geometria dachów obiektów towarzysz¹cych - dostoso-
wania do budynku przeznaczenia podstawowego; dla za-
budowy gara¿owej i gospodarczej zlokalizowanej na gra-
nicy dzia³ki dachy jednospadowe z odprowadzeniem wody
na w³asn¹ dzia³kê; kolorystka i pokrycie dostosowane do
zabudowy przeznaczenia podstawowego,

k) kolorystka elewacji dla budynków mieszkaniowych i miesz-
kaniowo-us³ugowych stonowana,

l) kolorystka elewacji dla budynków gara¿owych i gospo-
darczych dostosowana do zabudowy przeznaczenia pod-
stawowego,

m) kolorystyka dachów w kolorach niejaskrawych,
n) dla poszczególnych budynków bliŸniaczych obowi¹zuje

jednolita kolorystyka elewacji zewnêtrznych i dachów,
o) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dzia³ce

budowlanej - 30%,
p) maksymalny wskaŸnik intensywnoœci zabudowy - 0.5,
q) zachowanie przynajmniej 50% d³ugoœci ogrodzenia w for-

mie a¿urowej;
r) od strony dróg publicznych zabrania siê wykonywania ogro-

dzeñ z prefabrykatów betonowych, za wyj¹tkiem prefabry-
kowanych elementów do budowy s³upów i podmurówek,

3) podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z warunkami ogólny-
mi i przy zachowaniu minimalnej powierzchni dzia³ki 800 m2;

4) warunki parkingowe:
a) minimum 2 stanowiska postojowe na jeden lokal miesz-

kalny,
b) minimum 2 dodatkowe stanowiska postojowe dla us³ug

nieuci¹¿liwych;
5) obs³uga komunikacyjna - dojazdy do dzia³ek z istniej¹cej

poza obszarem planu drogi wojewódzkiej za poœrednictwem
wyznaczonego planem ci¹gu pieszo-jezdnego, drogi dojaz-
dowej lub innych nie wyznaczonych w planie- zjazdami bez-
poœrednimi lub poprzez dojazdy wewnêtrzne wyznaczone
zgodnie z par. 22;

6) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z usta-
leniami ogólnymi.

§ 37

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem prze-
znaczenia 1.MN o powierzchni 1,27 ha ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna;
2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - us³ugi nieuci¹¿liwe;
3) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne wolnostoj¹ce lub bliŸniacze,
b) us³ugi w po³¹czeniu z budynkiem mieszkalnym lub go-

spodarczym,
c) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce tj. gara¿e, budynki

gospodarcze o charakterze architektury dostosowanej do
budynku przeznaczenia podstawowego,

d) dopuszcza siê obiekty ma³ej architektury, altany, zada-
szenia itp.,

e) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami
ogólnymi,

f) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy przeznaczenia podsta-
wowego do 10,5 m,

g) maksymalna iloœæ naziemnych kondygnacji zabudowy
przeznaczenia podstawowego - 3 w tym ostatnia jako
kondygnacja poddaszowa,

h) dopuszczalna wysokoœæ obiektów towarzysz¹cych do 9 m,
i) maksymalna iloœæ naziemnych kondygnacji obiektów to-

warzysz¹cych - 1,
j) geometria dachów budynków przeznaczenia podstawo-

wego i uzupe³niaj¹cego - dwu lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci od 22° do 45°,

k) geometria dachów obiektów towarzysz¹cych - dostoso-
wania do budynku przeznaczenia podstawowego; dla za-
budowy zlokalizowanej na granicy dzia³ki dachy jedno-
spadowe z odprowadzeniem wody na w³asn¹ dzia³kê;
kolorystka i pokrycie dostosowane do zabudowy prze-
znaczenia podstawowego,

l) kolorystka elewacji stonowana,
m) kolorystyka dachów w odcieniach stonowana, niejaskrawa,
n) dla poszczególnych budynków bliŸniaczych obowi¹zuje

jednolita kolorystyka elewacji zewnêtrznych i dachów,
o) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dzia³ce

budowlanej - 40% dla zabudowy wolnostoj¹cej, 35% dla
zabudowy bliŸniaczej,

p) maksymalny wskaŸnik intensywnoœci zabudowy - 0.4,
q) zachowanie przynajmniej 50% d³ugoœci ogrodzenia w for-

mie a¿urowej;
r) od strony dróg publicznych zabrania siê wykonywania ogro-

dzeñ z prefabrykatów betonowych, za wyj¹tkiem prefabry-
kowanych elementów do budowy s³upów i podmurówek,

4) podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z warunkami ogólnymi
i przy zachowaniu minimalnej powierzchni dzia³ki: 600 m2 dla
zabudowy wolnostoj¹cej, 400 m2 dla zabudowy bliŸniaczej;

5) warunki parkingowe:
a) minimum 2 stanowiska postojowe na jeden lokal miesz-

kalny;
b) minimum 2 dodatkowe stanowiska postojowe dla us³ug

nieuci¹¿liwych.
6) obs³uga komunikacyjna - dojazdy do dzia³ek z istniej¹cej

poza obszarem planu drogi wojewódzkiej za poœrednictwem
wyznaczonego planem ci¹gu pieszo-jezdnego lub innych nie
wyznaczonych w planie - zjazdami bezpoœrednimi lub po-
przez dojazdy wewnêtrzne wyznaczone zgodnie z par. 22;

7) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z usta-
leniami ogólnymi.

§ 38

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem prze-
znaczenia 1.KDD o powierzchni 0,05 ha ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy drogi

dojazdowej - poszerzenie drogi;
2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

a) obiekty i urz¹dzenia pomocnicze dla przeznaczenia podsta-
wowego, w szczególnoœci wyposa¿enia technicznego dróg,

b) infrastruktura techniczna nie zwi¹zana z drog¹;
3) warunki urbanistyczne:

a) dopuszcza siê realizacje parkingów w pasie drogowym,
b) dopuszcza siê realizacjê œcie¿ek rowerowych i chodników

w liniach rozgraniczaj¹cych drogi,
c) dopuszczalna realizacja zieleni ozdobnej.
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§ 39

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
przeznaczenia 1.KXJ o powierzchni 0,05 ha, 2.KXJ o powierzch-
ni 0,23 ha ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - ci¹g pieszo-jezdny;
2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - infrastruktura techniczna nie

zwi¹zana z drog¹.

DZIA£ III
PRZEPISY PRZEJŒCIOWE I KOÑCOWE

Rozdzia³ 1

§ 40

Zgodnie z art.36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ustala siê stawkê op³aty od wzrostu

wartoœci nieruchomoœci dla terenów oznaczonych symbolem
przeznaczenia:
- UM - 30%
- MN - 25%
dla pozosta³ych terenów nie ustala siê.

§ 41

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: W. Mitera

Za³¹cznik graficzny Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIII/324/2009
Rady Gminy Tarnów
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NA OBSZARZE GMINY  TARNÓW  W CZÊŒCI MIEJSCOWOŒCI £ÊKAWKA

NA TERENIE DZIA£EK OD 591 DO 625/1 PRZYLEGAJ¥CYM  DO DROGI  WOJEWÓDZKIEJ

Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów (Uchwa³a Nr XIX/161/2008
Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r.) - kierunki zagospodarowania przestrzennego
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

P
o

z. 2069

 
 

 
 

 
 

 
 

 



— 9928 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 286

Ustalenia planu

granica planu

linie rozgraniczaj¹ce linie zabudowy

nieprzekraczalna linia zabudowy

Przeznaczenie terenów

UM - tereny zabudowy us³ugowo-mieszkanio-
wej

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z us³ugami

KDD - tereny dróg publicznych klasy drogi dojaz-
dowej

KXJ - tereny ci¹gów pieszo-jezdnych

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: W. Mitera

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIII/324/2009
Rady Gminy Tarnów
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Okreœlenie sposobu realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych

Inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, bêd¹ realizo-
wane ze œrodków w³asnych Gminy oraz ze œrodków pomoco-
wych, zgodnie z planem wydatków maj¹tkowych okreœlonym
corocznie w Uchwale bud¿etowej Gminy Tarnów.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: W. Mitera

Z
a³

¹c
zn

ik
 N

r 
3

d
o

 u
ch

w
a³

y 
N

r 
X

X
X

III
/3

24
/2

00
9

R
ad

y 
G

m
in

y 
Ta

rn
ó

w
z 

d
n

ia
 2

8 
kw

ie
tn

ia
 2

00
9 

r.
R

O
Z

S
T

R
Z

Y
G

N
IÊ

C
IE

 R
A

D
Y

 G
M

IN
Y

  T
A

R
N

Ó
W

W
 S

P
R

A
W

IE
 S

P
O

S
O

B
U

 R
O

Z
PA

T
R

Z
E

N
IA

 N
IE

U
W

Z
G

LÊ
D

N
IO

N
Y

C
H

 U
W

A
G

 Z
£O

¯
O

N
Y

C
H

 D
O

 W
Y

£O
¯

O
N

E
G

O
D

O
 P

U
B

LI
C

Z
N

E
G

O
 W

G
L¥

D
U

 P
R

O
JE

K
T

U
 M

IE
JS

C
O

W
E

G
O

 P
LA

N
U

 Z
A

G
O

S
P

O
D

A
R

O
W

A
N

IA
 P

R
Z

E
S

T
R

Z
E

N
N

E
G

O
 G

M
IN

Y
 T

A
R

N
Ó

W
 D

LA
 C

Z
E

Œ
C

I 
M

IE
JS

C
O

W
O

Œ
C

I
£Ê

K
A

W
K

A
 N

A
 T

E
R

E
N

IE
 D

Z
IA

£E
K

 O
D

 5
91

 D
O

 6
25

/1
  

P
R

Z
Y

LE
G

A
J¥

C
Y

M
 D

O
 D

R
O

G
I W

O
JE

W
Ó

D
Z

K
IE

J.

R
o

z
s
tr

z
y

g
n

ię
c
ie

 

W
ó

jt
a
  

w
 s

p
ra

w
ie

 

ro
z

p
a
tr

z
e

n
ia

 u
w

a
g

i 

R
o

z
s
tr

z
y
g

n
ię

c
ie

 

R
a

d
y
 G

m
in

y
  

w
 s

p
ra

w
ie

 

ro
z
p

a
tr

z
e

n
ia

 u
w

a
g

i 
L
P

. 

D
a

ta
 

w
p

ły
w

u
 

u
w

a
g

i 

N
a

z
w

is
k
o

 i
 i

m
ię

, 

n
a
z
w

a
 j

e
d

n
o

s
tk

i 

o
rg

a
n

iz
a

c
y

jn
e
j 

 

i 
a
d

re
s
 

z
g

ła
s
z
a

ją
c
e

g
o

 

u
w

a
g

i 

T
re

ś
ć
 u

w
a

g
i 

O
z
n

a
c
z
e

n
ie

 

n
ie

ru
c
h

o
m

o
ś
c
i,

 

k
tó

re
j 
d

o
ty

c
z
y
 

u
w

a
g

a
 

U
s
ta

le
n

ia
 

p
ro

je
k

tu
  

p
la

n
u

 d
la

 

n
ie

ru
c
h

o
m

o
ś
c
i,

 

k
tó

re
j 

d
o

ty
c
z
y

 

u
w

a
g

a
 

u
w

a
g

a
 

u
w

z
g

lę

d
n

io
n

a
 

u
w

a
g

a
  

n
ie

u
w

z
g

lę
d

-

n
io

n
a

 

u
w

a
g

a
 

u
w

z
g

lę
d

n

io
n

a
 

u
w

a
g

a
 

n
ie

u
w

z
g

lę

d
n

io
n

a
 

Uwagi 

1
 

3
 

 
4

 
5

 
6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 
1

1
 

1
. 

-
 

-
 

- 
- 

- 
- 

-
 

-
 

- 
B

ra
k

 n
ie

u
-

w
z
g

lę
d

n
io

- 

n
y

c
h

 u
w

a
g

. 

 
Pr

ze
w

o
d

n
ic

z¹
ca

 R
ad

y 
G

m
in

y:
 W

. M
it

er
a

Poz. 2069

   
   
 



— 9929 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 286

2070

Uchwa³a* Nr XXXIII/325/2009
Rady Gminy Tarnów

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Tar-
nów Nr XXV/233/05 z dnia 27 kwietnia 2005r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarnów obejmuj¹cego obszar przylegaj¹cy do drogi
powiatowej na dz. Nr 92 w miejscowoœci Nowodworze na
terenie oznaczonym w planie symbolem 1-MW

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 20
ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 11 lipca 2003r. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Tarnów Nr XXV/
233/05 z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmuj¹ce-
go obszar przylegaj¹cy do drogi powiatowej na dz. Nr 92 w miej-
scowoœci Nowodworze na terenie oznaczonym w planie symbo-
lem 1-MW o powierzchni 0,178 ha, zgodnie z uchwa³¹ Nr XIII/108/
2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007 r., po stwierdze-
niu zgodnoœci ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Tarnów uchwalonego uchwa³¹
Rady Gminy Tarnów Nr XIX/161/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.

2. Granica obszaru zmiany planu okreœlona zosta³a na rysun-
ku planu.

§ 2

Integralnymi czêœciami niniejszej uchwa³y s¹:
1) Za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu, sporz¹dzony na kopii mapy

zasadniczej w skali 1:2000;
2) Za³¹cznik Nr 2 - rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy wraz
z zasadami ich finansowania.

3) Za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie
rozpatrzenia nieuwzglêdnionych uwag do planu;

§ 3

Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹ obo-
wi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objêtego zmian¹ planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿-

nych zasadach zagospodarowania;
3) symbol cyfrowo - literowy okreœlaj¹cy przeznaczenie tere-

nu o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospo-
darowania;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 4

Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ linie, które

wyznaczaj¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz ró¿nym spo-
sobie zagospodarowania i zabudowy lub tereny komunikacji;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu lub okreœlon¹ usta-
leniami w tekœcie uchwa³y, poza któr¹ zakazuje siê lokaliza-
cji wszelkiej zabudowy wraz z wszelkimi jej elementami za
wyj¹tkiem ganków, schodów, balkonów i wykuszy oraz ga-
ra¿y usytuowanych na warunkach okreœlonych w tekœcie
niniejszej uchwa³y, obiektów do czasowego gromadzenia
odpadów sta³ych, obiektów dozoru posesji, ma³ej architek-
tury, tymczasowych obiektów us³ugowo - handlowych oraz
urz¹dzeñ i obiektów technicznych;

3) przeznaczenie podstawowe - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie wskazane dla terenu oznaczonego symbo-
lem terenu, którego udzia³ w zagospodarowaniu dzia³ki bu-
dowlanej w granicach tego terenu wynosi minimum 60%
udzia³u powierzchni u¿ytkowej wszystkich budynków znaj-
duj¹cych siê na dzia³ce budowlanej;

4) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - nale¿y przez to rozumieæ prze-
znaczenie wskazane dla terenu oznaczonego symbolem te-
renu, którego udzia³ w zagospodarowaniu dzia³ki budowla-
nej w granicach tego terenu wynosi maksimum 40% udzia³u
powierzchni u¿ytkowej budynków znajduj¹cych siê na tej dzia³-
ce; parametry te nie dotycz¹ infrastruktury technicznej;

5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren o ró¿nym przezna-
czeniu oraz ró¿nym sposobie zagospodarowania i zabudo-
wy lub teren komunikacji, wyznaczony liniami rozgranicza-
j¹cymi, oraz okreœlony symbolem przeznaczenia zgodnie z ry-
sunkiem planu,

6) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi, któ-
re nie powoduj¹ ¿adnej uci¹¿liwoœci w emisji substancji i energii
oraz nie bêd¹ce przedsiêwziêciami dla których raport oddzia³y-
wania przedsiêwziêcia na œrodowisko jest wymagany;

7) wskaŸniku intensywnoœci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich bu-
dynków istniej¹cych, rozbudowywanych i nowoprojektowa-
nych, zlokalizowanych na danej dzia³ce budowlanej do po-
wierzchni ca³kowitej tej dzia³ki;

8) wysokoœæ zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wysokoœæ
liczon¹ od poziomu urz¹dzonego terenu przy najni¿ej po³o-
¿onym wejœciu do budynku do kalenicy lub przy dachach
wielospadowych do najwy¿ej po³o¿onego punktu zbiegu
po³aci dachowych lub przy dachach p³askich do najwy¿ej
po³o¿onej krawêdzi dachu; nie jest naruszeniem ustaleñ pla-
nu przekroczenie dopuszczonej wysokoœci zabudowy w usta-
leniach szczegó³owych w przypadku zmiany konstrukcji da-
chu na istniej¹cych budynkach, bez mo¿liwoœci wykorzysta-
nia poddasza na cele u¿ytkowe.

§ 5

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem prze-
znaczenia 1.U o powierzchni
0,178 ha ustala siê:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - us³ugi nieuci¹¿liwe;
b) uzupe³niaj¹ce - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
a) kszta³towania nowej zabudowy winno nawi¹zywaæ do

lokalnej tradycji, byæ zharmonizowane z istniej¹cym zain-
westowaniem,

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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b) lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

c) dopuszcza siê sytuowanie obiektów budowlanych bez-
poœrednio w granicy dzia³ki budowlanej lub w odleg³o-
œci mniejszej ni¿ 3,0 m lecz nie mniejszej ni¿ 1,5 m od tej
granicy na zasadach okreœlonych w przepisach odrêb-
nych,

d) dopuszcza siê realizacjê noœników reklamowych, w for-
mie: s³upów reklamowych o wysokoœci nie wiêkszej ni¿
3 m i œrednicy nie wiêkszej ni¿ 1,5 m lub tablic, neonów,
ekranów o powierzchni mierzonej w obrysie zewnêtrz-
nym nie wiêkszym ni¿ 8 m2,

e) dopuszcza siê realizacjê tymczasowych obiektów us³ugo-
wo-handlowych o powierzchnia pojedynczego obiektu nie
przekraczaj¹cej 35 m2 i wysokoœæ do 4 m;

3) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:
a) wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przedsiê-

wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko,
dla których raport jest wymagany, zgodnie z przepisami
odrêbnymi, za wyj¹tkiem infrastruktury technicznej,

b) przyporz¹dkowanie terenu pod wzglêdem dopuszczalne-
go poziomu ha³asu, o którym mowa w przepisach odrêb-
nych o ochronie œrodowiska, jako terenu przeznaczonego
"na cele mieszkaniowo-us³ugowe";

4) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) budynek us³ugowy wolnostoj¹cy,
b) budynki mieszkaniowy wolnostoj¹cy lub w po³¹czeniu

z budynkiem us³ugowym,
c) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce tj. gara¿e, budynki

gospodarcze o charakterze architektury dostosowanej do
tego budynku przeznaczenia podstawowego,

d) dopuszczalne obiekty ma³ej architektury, altany, wiaty,
zadaszenia itp.,

e) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem plan,
f) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy przeznaczenia podsta-

wowego i uzupe³niaj¹cego do 12 m,
g) wyniesienie poziomu parteru w stosunku do poziomu te-

renu nie wiêksze ni¿ 1,0 m,
h) dopuszczalna wysokoœæ obiektów towarzysz¹cych do 6 m,
i) geometria dachów - jednospadowy, dwuspadowy lub wie-

lospadowy o spadkach do 45o,
j) minimalna powierzchnia czynna biologicznie na dzia³ce

budowlanej - 25% powierzchni dzia³ki,
k) maksymalny wskaŸnik intensywnoœci zabudowy - 0.75,
l) dopuszczalna wysokoœæ ogrodzenia do 1,80 m,
m) zachowanie przynajmniej 50% d³ugoœci ogrodzenia w for-

mie a¿urowej,
n) od strony dróg publicznych zabrania siê wykonywania

ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, za wyj¹tkiem pre-
fabrykowanych elementów do budowy s³upów i podmu-
rówek;

5) warunki parkingowe:
a) minimum 10-20 ogólnodostêpnych stanowisk postojo-

wych na ka¿de 1000 m2 powierzchni obiektów us³ug, lecz
nie mniej ni¿ 3 stanowiska,

b) minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal miesz-
kalny w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinne;

6) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji - bezpoœrednio z przy-
leg³ych dróg publicznych zgodnie z rysunkiem planu;

7) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zasady dotycz¹ce gospodarki œciekowej:

- wszystkie budynki powinny byæ pod³¹czone docelowo
do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych mo¿e nast¹piæ do grun-
tu w granicach dzia³ki budowlanej,

- iloœæ wód opadowych odprowadzonych do gruntu nie
mo¿e przekroczyæ jego ch³onnoœci,

b) zasady dotycz¹ce zaopatrzenia w wodê:
- wszystkie budynki musz¹ byæ pod³¹czone do gminnej

sieci wodoci¹gowej,
c) ogólne zasady dotycz¹ce zaopatrzenia w energiê elek-

tryczn¹:
- zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywa siê z istniej¹-

cych lub projektowanych linii elektroenergetycznych,
- ustala siê mo¿liwoœæ realizowania dodatkowych stacji

transformatorowych i linii energetycznych,
d) zasady dotycz¹ce zaopatrzenia w energie ciepln¹ i gaz:

- ustala siê zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia
w energiê ciepln¹ i gaz poprzez rozbudowê sieci gazo-
wych œredniego i niskiego ciœnienia,

e) zasady dotycz¹ce telekomunikacji:
- zaspokojenie potrzeb poprzez istniej¹c¹ sieæ telekomu-

nikacyjn¹,
- na obszarze planu zakazuje siê realizacji stacji bazowych

telefonii komórkowej
f) zasady dotycz¹ce gospodarki odpadami:

- zgodne z planem gospodarki odpadami;
8) zasady obrony cywilnej i ochrony przeciwpo¿arowej:

a) obiekty budowlane nale¿y projektowaæ w sposób zapew-
niaj¹cy ochronê ludnoœci zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej okreœlonymi w przepisach odrêbnych;

b) niezale¿nie od zasilania z sieci wodoci¹gowej nale¿y za-
bezpieczyæ zaopatrzenie ludnoœci w wodê z awaryjnych
studni publicznych zgodnie z przepisami odrêbnymi;

c) obiekty budowlane nale¿y projektowaæ i budowaæ zgod-
nie z wymogami ochrony przeciwpo¿arowej, okreœlony-
mi w przepisach odrêbnych;

d) nale¿y zapewniæ zaopatrzenie w wodê na cele przeciw-
po¿arowe, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

e) nale¿y zaprojektowaæ drogi przeciwpo¿arowe, umo¿liwia-
j¹ce dojazd i dostêp dla jednostek ratowniczo - gaœniczych
stra¿y po¿arnej, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§ 6

W par. 24 ust.1 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje
siê "dopuszcza siê dojazdy do dzia³ek z innych dróg publicz-
nych i wewnêtrznych znajduj¹cych siê poza obszarem planu.

§ 7

Zgodnie z art.36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ustala siê 0% stawkê op³aty od wzro-
stu wartoœci nieruchomoœci.

§ 8

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od jej og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: W. Mitera

Poz. 2070
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXIII/325/2009
Rady Gminy Tarnów
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY TARNÓW W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA NIEUWZGLÊDNIONYCH UWAG Z£O¯ONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO
WGL¥DU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONEGO UCHWA£¥ RADY GMINY TARNÓW NR XXV/233/05
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Uchwa³a* Nr XXXIII/326/2009
Rady Gminy Tarnów

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na obszarze Gminy Tarnów w czêœci miejsco-
woœci Wola Rzêdziñska na terenie dzia³ek od 2206 do 2228
przylegaj¹cym do drogi powiatowej.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 20 ust.1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 11 lipca 2003r. Nr 80, poz.
717 z póŸn. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

DZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE

Rozdzia³ 1

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego na obszarze Gminy Tarnów w czêœci miejscowoœci Wola
Rzêdziñska na terenie dzia³ek od 2206 do 2228 przylegaj¹-
cym do drogi powiatowej zgodnie z uchwa³¹ Nr XI/83/2007
Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007 r., po stwierdze-
niu zgodnoœci ze studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Tarnów uchwalonego
uchwa³¹ Rady Gminy Tarnów Nr XIX/161/2008 z dnia
30 stycznia 2008 r.

2. Obszar objêty planem wynosi 3,67 ha.
3. Granica obszaru planu okreœlona zosta³a na rysunku planu.

§ 2

Integralnymi czêœciami niniejszej uchwa³y s¹:
1) Za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu, sporz¹dzony na kopii mapy

zasadniczej w skali 1:2000;
2) Za³¹cznik Nr 2 - rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy wraz
z zasadami ich finansowania.

3) Za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie
rozpatrzenia uwag do planu;

§ 3

1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹ obo-
wi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania;
3) symbole cyfrowo - literowe okreœlaj¹ce przeznaczenie

terenów o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

2. Nastêpuj¹ce oznaczenie graficzne maj¹ce charakter infor-
macyjny:
1) lokalizacja odwiertu poszukiwawczego gazu "Rzêdzin 3".

§ 4

Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ linie, któ-

re wyznaczaj¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz ró¿-
nym sposobie zagospodarowania i zabudowy;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu lub okreœlon¹ usta-
leniami w tekœcie uchwa³y, poza któr¹ zakazuje siê lokali-
zacji wszelkiej zabudowy wraz z wszelkimi jej elementami
za wyj¹tkiem ganków, schodów, balkonów i wykuszy oraz
gara¿y usytuowanych na warunkach okreœlonych w tek-
œcie niniejszej uchwa³y, obiektów do czasowego groma-
dzenia odpadów sta³ych, obiektów dozoru posesji, ma³ej
architektury, tymczasowych obiektów us³ugowo - handlo-
wych oraz urz¹dzeñ i obiektów technicznych;

3) obiektach obs³ugi technicznej - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty infrastruktury technicznej, obs³ugi transportu pu-
blicznego, utrzymania dróg i zieleni, urz¹dzenia wodne i in-
ne s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców
oraz celom publicznym,

4) przeznaczenie podstawowe - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie wskazane dla terenu oznaczonego symbo-
lem terenu, którego udzia³ w zagospodarowaniu dzia³ki
budowlanej w granicach tego terenu wynosi minimum 60%
udzia³u powierzchni u¿ytkowej wszystkich budynków znaj-
duj¹cych siê na dzia³ce budowlanej; w przypadku wskaza-
nia wiêcej ni¿ jednego przeznaczenia podstawowego mo¿-
na realizowaæ wszystkie przeznaczenia w dowolnych pro-
porcjach lub jedno z wymienionych;

5) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie wskazane dla terenu oznaczonego symbo-
lem terenu, którego udzia³ w zagospodarowaniu dzia³ki
budowlanej w granicach tego terenu wynosi maksimum
40% udzia³u powierzchni u¿ytkowej budynków znajduj¹-
cych siê na tej dzia³ce; parametry te nie dotycz¹ infrastruk-
tury technicznej;

6) siêgacz dojazdowy - nale¿y przez to rozumieæ nieprzelo-
tow¹ drogê wewnêtrzn¹ zakoñczon¹ placem manewro-
wym, stanowi¹c¹ dostêp do dzia³ki lub dzia³ek budowla-
nych;

7) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren o ró¿nym przezna-
czeniu oraz ró¿nym sposobie zagospodarowania i zabudo-
wy, wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi, oraz okreœlony
symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu,

8) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³u-
gi, które nie powoduj¹ ¿adnej uci¹¿liwoœci w emisji sub-
stancji i energii oraz nie bêd¹ce przedsiêwziêciami wyma-
gaj¹cymi sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodo-
wisko, zgodnie z przepisami odrêbnymi

9) wskaŸniku intensywnoœci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich bu-
dynków istniej¹cych, rozbudowywanych i nowoprojekto-
wanych, zlokalizowanych na danej dzia³ce budowlanej do
powierzchni ca³kowitej tej dzia³ki;

10) wysokoœæ zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wyso-
koœæ liczon¹ od poziomu urz¹dzonego terenu przy naj-
ni¿ej po³o¿onym wejœciu do budynku do kalenicy lub
przy dachach wielospadowych do najwy¿ej po³o¿one-
go punktu zbiegu po³aci dachowych lub przy dachach
p³askich do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu; nie jest

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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naruszeniem ustaleñ planu przekroczenie dopuszczo-
nej wysokoœci zabudowy w ustaleniach szczegó³owych
w przypadku zmiany konstrukcji dachu na istniej¹cych
budynkach, bez mo¿liwoœci wykorzystania poddasza na
cele u¿ytkowe.

§ 5

Ustalenia dotycz¹ce zasad konstrukcji planu:
1) ustalenia ogólne obowi¹zuj¹ na ca³ym terenie objêtym pla-

nem lub s¹ przypisane odpowiednim oznaczeniom graficz-
nym na rysunku planu;

2) ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ dla ka¿dego z terenów
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania oznaczonych dodatkowo symbolem terenu;

3) ka¿dy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekœcie
niniejszej uchwa³y symbolem terenu cyfrowo - literowym.
Liczba oznacza numer kolejnego terenu lub kolejny numer
drogi, nastêpuj¹cy po niej symbol literowy oznacza g³ówn¹
funkcjê terenu lub klasê drogi.

Rozdzia³ 2
Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenu

§ 6

Ustala siê tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych za-
sadach zagospodarowania wyznaczone liniami rozgraniczaj¹-
cymi i oznaczone symbolem przeznaczenia terenu zgodnie z ry-
sunkiem planu:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³u-

gami nieuci¹¿liwymi;
2) UM - tereny zabudowy us³ugowo- mieszkaniowej;
3) KDD - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej;
4) KXJ - tereny ci¹gów pieszo - jezdnych.

Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony

i kszta³towania ³adu przestrzennego

§ 7

Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania terenów za wyj¹tkiem:
1) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym u¿ytkowaniem;
2) zagospodarowania rolniczego, ogrodniczego, szkó³karskie-

go lub sadowniczego;
3) realizacji tymczasowych obiektów us³ugowo - handlowych.

§ 8

1. Dopuszcza siê realizacjê tymczasowych obiektów us³ugo-
wo-handlowych na terenach UM jeœli:
1) powierzchnia pojedynczego obiektu nie przekroczy 35 m2;
2) wysokoœæ pojedynczego obiektu nie przekroczy 4 m;
2. Jeœli zaprzestano wykorzystywania obiektu do celów us³u-

gowych lub handlowych na okres d³u¿szy ni¿ 1 rok, obiekt
ten nale¿y zlikwidowaæ

§ 9

Kszta³towanie nowej zabudowy winno nawi¹zywaæ do lo-
kalnej tradycji, byæ zharmonizowane z istniej¹cym zainwesto-
waniem oraz zgodne z rysunkiem planu i ustaleniami szczegó-
³owymi.

§ 10

1. Wyznacza siê nieprzekraczalne linie zabudowy okreœlone na
rysunku planu.

2. W przypadku wydzielenia nowych, nie wyznaczonych na ry-
sunku planu, dróg wewnêtrznych i siêgaczy dojazdowych w ob-
rêbie wszystkich terenów budowlanych nieprzekraczaln¹ li-
niê zabudowy wyznacza siê w odleg³oœci minimum 5,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej wydzielonej drogi lub siêgacza.

§ 11

Na terenach przeznaczonych pod zabudowê, now¹ zabudowê
nale¿y lokalizowaæ wzd³u¿ istniej¹cej linii zabudowy, jeœli stanowi
ona uzupe³nienie lub kontynuacjê istniej¹cej zabudowy bliŸniaczej.

§ 12

Dopuszcza siê sytuowanie obiektów budowlanych bezpo-
œrednio w granicy dzia³ki budowlanej lub w odleg³oœci mniej-
szej ni¿ 3,0 m lecz nie mniejszej ni¿ 1,5 m od tej granicy.

§ 13

Odnoœnie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê:
1) rozbudowê, nadbudowê, przebudowê zgodnie z ustalenia-

mi szczegó³owymi;
2) remonty istniej¹cej zabudowy;
3) prace prowadz¹ce do dostosowania istniej¹cej zabudowy

do obowi¹zuj¹cych wymogów technicznych oraz wprowa-
dzania urz¹dzeñ technicznych polepszaj¹cych warunki u¿yt-
kowania budynków;

4) zmianê sposobu u¿ytkowania zgodnie z ustaleniami szcze-
gó³owymi;

5) zmianê konstrukcji dachu zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi.

§ 14

1. Dopuszcza siê realizacjê noœników reklamowych, w formie:
1) s³upów reklamowych o wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 3 m

i œrednicy nie wiêkszej ni¿ 3 m,
2) tablic, neonów, ekranów o powierzchni mierzonej w ob-

rysie zewnêtrznym nie wiêkszym ni¿ 8 m2
2. Zabrania siê umieszczania noœników reklamowych:

1) na dachach budynków i tymczasowych obiektów budow-
lanych;

2) na obiektach ma³ej architektury oraz w powi¹zaniu z tymi
obiektami, za wyj¹tkiem przystanków komunikacji auto-
busowej;

3) na urz¹dzeniach naziemnych infrastruktury technicznej.

Rozdzia³ 4
Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb

kszta³towania przestrzeni publicznych

§ 15

Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ nie wystêpuj¹ ob-
szary przestrzeni publicznej w rozumieniu Ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 16

Wszelkie niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania
Gminy obiekty i urz¹dzenia, a w szczególnoœci: obiekty obs³ugi
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technicznej, urz¹dzenia wodne i melioracji, drogi wewnêtrzne,
zieleñ parkowa, ci¹gi pieszo-jezdne, ci¹gi piesze, œcie¿ki rowe-
rowe mo¿na realizowaæ na ka¿dym terenie w sposób nie koli-
duj¹cy z innymi ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi.

Rozdzia³ 5
Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony œrodowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 17

Na obszarze objêtym ustaleniami planu wprowadza siê ca³-
kowity zakaz:
1) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-

waæ na œrodowisko, dla których raport jest wymagany, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi, za wyj¹tkiem:
a) dróg publicznych i zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ,
b) infrastruktury technicznej;

2) wytwarzania i sk³adowania odpadów niebezpiecznych.

§ 18

Przekraczaj¹ce dopuszczalne wielkoœci oddzia³ywanie na
œrodowisko poprzez emisjê substancji i energii, w szczególno-
œci dotycz¹ce wytwarzania ha³asu, wibracji, promieniowania,
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych
i podziemnych, winno zamykaæ siê na terenie dzia³ki budowla-
nej lub zespo³u dzia³ek na jakich jest wytwarzane.

§ 19

Ustala siê przyporz¹dkowanie terenów o symbolach: MN,
UM pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu, o których
mowa w przepisach odrêbnych o ochronie œrodowiska, jako
terenów przeznaczonych "pod zabudowê mieszkaniowo-us³u-
gow¹".

§ 20

W celu ochrony urz¹dzeñ melioracyjnych ustala siê:
1) wszelkie inwestycje mog¹ce mieæ wp³yw na urz¹dzenia

melioracyjne musz¹ byæ lokalizowane zgodnie z przepisami
odrêbnymi, z uwzglêdnieniem istniej¹cych obiektów i urz¹-
dzeñ melioracyjnych;

2) w przypadku realizacji inwestycji na terenach zmeliorowa-
nych, wymagaj¹cej zmianê istniej¹cej sieci drenarskiej obo-
wi¹zuje nakaz jej przebudowy w sposób zapewniaj¹cy za-
chowania dro¿noœæ w terenach przylegaj¹cych.

§ 21

1. Na terenie dzia³ki ewidencyjnej Nr 2216 znajduje siê nie-
czynny odwiert poszukiwawczy gazu ziemnego "Rzêdzin 3"
wskazany na rysunku planu.

2. Lokalizacja wszelkiej zabudowy w s¹siedztwie nieczynnego
odwiertu zgodnie z przepisami odrêbnymi.

Rozdzia³ 6
Ustalenia dotycz¹ce uk³adu komunikacyjnego

i zasad obs³ugi komunikacyjnej

§ 22

Obs³uga komunikacyjna obszaru opiera siê na istniej¹cym
zewnêtrznym uk³adzie dróg publicznych, w szczególnoœci przy-

legaj¹cej drodze publicznej klasy zbiorczej (droga powiatowa)
wed³ug zasad okreœlonych dla poszczególnych terenów.

§ 23

1. Poza wyznaczonymi na rysunkach planu drogami publiczny-
mi i ci¹gami pieszo-jezdnymi do dzia³ek budowlanych mo¿-
na wydzieliæ drogi wewnêtrzne.

2. Minimalna szerokoœæ noworealizowanej drogi wewnêtrznej
w liniach rozgraniczaj¹cych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m.

3. Noworealizowane siêgacze dojazdowe musz¹ byæ wyposa-
¿one w plac manewrowy umo¿liwiaj¹cy dostêp pojazdom
ratownictwa do wszystkich obs³ugiwanych przez nie dzia³ek
budowlanych.

§ 24

Ustala siê ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingo-
wych obowi¹zuj¹ce dla ca³ego obszaru objêtego ustaleniami
planu:
1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych in-

westycji nale¿y realizowaæ na terenie lokalizacji w³asnej;
2) iloœæ stanowisk postojowych dla poszczególnych terenów

musi byæ zgodna z ustaleniami szczegó³owymi.

Rozdzia³ 7
Ustalenia dotycz¹ce zasady obs³ugi

w zakresie infrastruktury technicznej

§ 25

1. Sieci infrastruktury technicznej powinny byæ prowadzone
przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególno-
œci przez tereny:
1) dróg publicznych po uzyskaniu zgody zarz¹dcy drogi;
2) ci¹gów pieszo-jezdnych;
3) dróg wewnêtrznych.

2. W przypadku braku mo¿liwoœci prowadzenia sieci infrastruk-
tury technicznej przez tereny jak ust. 1 dopuszcza siê prowa-
dzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przezna-
czone na inne cele, po uzyskaniu zgody w³aœciciela terenu.

3. Ustalenia planu nie ograniczaj¹ mo¿liwoœci likwidacji, mo-
dernizacji lub rozbudowy istniej¹cej infrastruktury technicz-
nej pod warunkiem zapewnienia w³aœciwej obs³ugi w infra-
strukturê techniczn¹ terenów zgodnie z pozosta³ymi ustale-
niami planu; w szczególnoœci w³aœciwej przeznaczeniu i za-
sadom zagospodarowania terenów.

§ 26

Ustala siê zasady odprowadzania œcieków i wód opadowych:
1) wszystkie budynki oraz dzia³ki budowlane (z zastrze¿eniem

pkt.3) powinny byæ pod³¹czone docelowo do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej i posiadaæ przy³¹cze kanalizacyjne
umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie œcieków sanitarnych w stop-
niu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu zagospo-
darowania i zabudowy dzia³ki;

2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê od-
prowadzanie œcieków do szczelnych zbiorników bezodp³y-
wowych;

3) dopuszcza siê realizacjê w³asnych przydomowych oczysz-
czalni œcieków;

4) wody opadowe z terenów dróg publicznych, terenów par-
kingów o nieprzepuszczalnej nawierzchni winny byæ odpro-
wadzane docelowo do sieci kanalizacji deszczowej; do czasu
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realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza siê odprowadza-
nie wód opadowych do systemu rowów odprowadzaj¹cych;
zrzuty wód opadowych winny posiadaæ urz¹dzenia podczysz-
czaj¹ce na wylotach;

5) odprowadzenie wód opadowych o z terenów pozosta³ych,
nie wymienionych w pkt. 4 mo¿e nast¹piæ do gruntu w grani-
cach w³asnej dzia³ki lub dzia³ek budowlanych; iloœæ wód opa-
dowych odprowadzonych do gruntu nie mo¿e przekroczyæ
jego ch³onnoœci; nadmiar wód opadowych musi byæ odpro-
wadzony do sieci kanalizacji deszczowej lub systemu rowów
odwadniaj¹cych.

§ 27

Ustala siê zasady dotycz¹ce zaopatrzenia w wodê:
1) wszystkie dzia³ki budowlane i budynki musz¹ byæ pod³¹czo-

ne do sieci wodoci¹gowej i posiadaæ przy³¹cze wodoci¹go-
we umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny z funkcj¹ i sposobem
zagospodarowania;

2) dopuszcza siê do czasu realizacji sieci wodoci¹gowej pobór
wody ze studni wykonanych w granicach dzia³ek budowla-
nych;

3) w przypadkach specjalnych tj. awarii sieci wodoci¹gowej
pobór wody winien odbywaæ siê z istniej¹cych studni pu-
blicznych zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§ 28

Ustala siê zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
1) wszystkie dzia³ki budowlane i budynki musz¹ byæ pod³¹czone

do sieci elektroenergetycznej i posiadaæ przy³¹cze umo¿li-
wiaj¹ce pobór energii w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi
funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy dzia³ki;

2) dopuszcza siê rozbudowê sieci œredniego i niskiego napiê-
cia oraz realizacjê stacji transformatorowych 15/0,4 kV na
wszystkich terenach w trakcie realizacji planu.

§ 29

Ustala siê zasady zaopatrzenia w energie ciepln¹ i gaz:
1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorowe lub indywidu-

alne Ÿród³a dostarczania ciep³a w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹, z prefe-
rowanym wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu, oleju
niskosiarkowego lub odnawialnych Ÿróde³ energii;

2) dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe powinny
byæ lokalizowane w linii ogrodzenia w pozosta³ych przypad-
kach w miejscu uzgodnionym z zarz¹dc¹ sieci.

§ 30

Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady dotycz¹ce teleko-
munikacji:
1) zaspokojenie potrzeb poprzez istniej¹c¹ sieæ telekomunika-

cyjn¹;
2) na obszarze planu zakazuje siê realizacji masztów dla telefo-

nii komórkowej oraz stacji bazowych telefonii komórkowej.

§ 31

Ustala siê zasady dotycz¹ce gospodarki odpadami:
1) wymóg sk³adowania, zagospodarowania lub utylizacji od-

padów, stosownie do ich charakteru, na sk³adowisku odpa-
dów na warunkach okreœlonych przez gminê i w przepisach
odrêbnych;

2) na dzia³kach budowlanych nale¿y przewidzieæ miejsca na
pojemniki s³u¿¹ce do czasowego gromadzenia odpadów sta-
³ych z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci ich segregacji;

3) dopuszcza siê realizacjê zbiorczych pojemników umo¿liwia-
j¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów obs³uguj¹cych zespó³
dzia³ek budowlanych.

Rozdzia³ 8
Ustalenia dotycz¹ce zasad i warunków podzia³u terenów

na dzia³ki budowlane i scalania dzia³ek

§ 32

Dla ka¿dej dzia³ki budowlanej nale¿y zapewniæ:
1) mo¿liwoœæ dostêpu do drogi publicznej;
2) realizowania miejsc postojowych dla samochodów w iloœci

okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych;
3) wydzielenie miejsc w³aœciwego gromadzenia odpadów;
4) przy³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej.

§ 33

1. Ustala siê minimalne powierzchnie nowowydzielanych dzia-
³ek budowlanych wed³ug ustaleñ szczegó³owych.

2. Dopuszcza siê wydzielania nowych dzia³ek budowlanych
o powierzchni mniejszej ni¿ okreœlona planem dla potrzeb
lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej lub powiêk-
szenia nieruchomoœci s¹siedniej.

3. Dopuszcza siê wykorzystania dla celów budowlanych nieru-
chomoœci gruntowych, z³o¿onych z wiêcej ni¿ jednej dzia³ki
pod warunkiem stosowania okreœlonych planem parame-
trów i wskaŸników kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, liczonych dla ³¹cznej powierzchni nieru-
chomoœci gruntowej;

4. Podzia³ poszczególnych terenów na dzia³ki budowlane i inne
musi uwzglêdniaæ potrzebê wydzielenia niezbêdnych terenów
dla realizacji obiektów celu publicznego i dróg wewnêtrznych.

§ 34

W przypadku scalania i podzia³u dzia³ek, jeœli rysunek pla-
nu nie wskazuje inaczej, nale¿y przyj¹æ:
1) minimaln¹ wielkoœæ dzia³ek okreœlon¹ w ustaleniach szcze-

gó³owych dla poszczególnych terenów;
2) na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz miesz-

kaniowo - us³ugowej:
a) dla budynków mieszkaniowych wolnostoj¹cych minimal-

ny front dzia³ki 16,0 m,
b) dla budynków mieszkaniowych bliŸniaczych minimalny

front dzia³ki 12,0 m;
3) dopuszcza siê 300 odchylenie od k¹ta prostego po³o¿enia

granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego.

Rozdzia³ 9
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej

i ochrony przeciwpo¿arowej

§ 35

1. Obiekty budowlane nale¿y projektowaæ w sposób zapew-
niaj¹cy ochronê ludnoœci zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej okreœlonymi w przepisach odrêbnych.

2. Niezale¿nie od zasilania z sieci wodoci¹gowej nale¿y zabez-
pieczyæ zaopatrzenie ludnoœci w wodê z awaryjnych studni
publicznych zgodnie z przepisami odrêbnymi.
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§ 36

1. Obiekty budowlane nale¿y projektowaæ i budowaæ zgodnie
z wymogami ochrony przeciwpo¿arowej, okreœlonymi w
przepisach odrêbnych.

2. Nale¿y zapewniæ zaopatrzenie w wodê na cele przeciwpo¿a-
rowe, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

3. Nale¿y zaprojektowaæ drogi przeciwpo¿arowe, umo¿liwia-
j¹ce dojazd i dostêp dla jednostek ratowniczo - gaœniczych
stra¿y po¿arnej, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

DZIA£ II
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 37

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
przeznaczenia 1.MN o powierzchni 0,98 ha, 2.MN o powierzch-
ni 0,98 ha ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna,
2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - us³ugi nieuci¹¿liwe w szcze-

gólnoœci z zakresu: turystyki, gastronomii, handlu, drobne-
go rzemios³a i wytwórczoœci i obs³ugi rolnictwa;

3) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne wolnostoj¹ce lub bliŸniacze,
b) budynki us³ugowe wolnostoj¹ce lub w po³¹czeniu z bu-

dynkiem mieszkalny,
c) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce tj. gara¿e, budynki

gospodarcze wolnostoj¹ce lub w po³¹czeniu z budynkiem
przeznaczenia podstawowego, o charakterze architektu-
ry dostosowanej do tego budynku,

d) dopuszcza siê obiekty ma³ej architektury, altany, zada-
szenia itp.,

e) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami
ogólnymi,

f) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy przeznaczenia podsta-
wowego do 10,5 m,

g) maksymalna iloœæ naziemnych kondygnacji zabudowy
przeznaczenia podstawowego - 2 w tym ostatnia jako kon-
dygnacja poddaszowa,

h) wyniesienie poziomu parteru w stosunku do poziomu te-
renu nie wiêksze ni¿ 1,0 m,

i) dopuszczalna wysokoœæ obiektów towarzysz¹cych do 5 m,
w przypadku us³ug z zakresu obs³ugi rolnictwa dopusz-
czalna wysokoœæ zabudowy gospodarczej do 10 m,

j) maksymalna iloœæ naziemnych kondygnacji obiektów to-
warzysz¹cych - 1,

k) geometria dachów budynków przeznaczenia podstawo-
wego - dwu lub wielospadowe, o nachyleniu po³aci od
22° do 45°, z dopuszczeniem dachów p³askich na budyn-
kach us³ugowych,

l) geometria dachów dla obiektów towarzysz¹cych - dosto-
sowania do budynku przeznaczenia podstawowego; dla
zabudowy gara¿owej i gospodarczej zlokalizowanej na
granicy dzia³ki dachy jednospadowe z odprowadzeniem
wody na w³asn¹ dzia³kê; kolorystka i pokrycie dostoso-
wane do zabudowy przeznaczenia podstawowego,

m) kolorystka elewacji dla budynków przeznaczenia pod-
stawowego stonowana,

n) kolorystka elewacji dla obiektów towarzysz¹cych dosto-
sowana do zabudowy przeznaczenia podstawowego,

o) dla poszczególnych budynków bliŸniaczych obowi¹zuje
jednolita kolorystyka elewacji zewnêtrznych i dachów,

p) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dzia³ce
budowlanej - 35%,

q) maksymalny wskaŸnik intensywnoœci zabudowy 0.5 dla
zabudowy wolnostoj¹cej, 0.65 dla zabudowy bliŸniaczej,

r) zachowanie przynajmniej 50% d³ugoœci ogrodzenia w for-
mie a¿urowej;

s) od strony dróg publicznych zabrania siê wykonywania
ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, za wyj¹tkiem pre-
fabrykowanych elementów do budowy s³upów i podmu-
rówek,

4) podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z warunkami ogólny-
mi i przy zachowaniu minimalnej powierzchni dzia³ki 600 m2;

5) warunki parkingowe:
a) minimum 2 stanowiska postojowe na jeden lokal miesz-

kalny,
b) minimum 2 dodatkowe stanowiska postojowe dla us³ug

nieuci¹¿liwych;
6) obs³uga komunikacyjna - dojazdy do dzia³ek z istniej¹cej

poza obszarem planu drogi powiatowej bezpoœrednio lub za
poœrednictwem wyznaczonego planem ci¹gu pieszo-jezd-
nego i drogi dojazdowej - zjazdami bezpoœrednimi lub po-
przez dojazdy wewnêtrzne wyznaczone zgodnie z par. 23;

7) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z usta-
leniami ogólnymi.

§ 38

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem prze-
znaczenia 1.UM o powierzchni 0,52 ha ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - us³ugi nieuci¹¿liwe w szcze-

gólnoœci z zakresu: turystyki, rozrywki (tj. dom weselny), ga-
stronomii, handlu;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna;

3) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) budynki przeznaczenia podstawowego wolnostoj¹ce,
b) budynki mieszkaniowe wolnostoj¹ce lub w po³¹czeniu

z budynkiem us³ugowym,
c) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce tj. gara¿e, budynki

gospodarcze wolnostoj¹ce lub w po³¹czeniu z budynkiem
przeznaczenia podstawowego, o charakterze architektu-
ry dostosowanej do tego budynku,

d) dopuszcza siê obiekty ma³ej architektury, altany, zada-
szenia itp.,

e) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami
ogólnymi,

f) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy przeznaczenia podsta-
wowego i uzupe³niaj¹cego do 12 m,

g) maksymalna iloœæ naziemnych kondygnacji zabudowy
przeznaczenia podstawowego i uzupe³niaj¹cego - 2 w tym
ostatnia jako kondygnacja poddaszowa,

h) wyniesienie poziomu parteru w stosunku do poziomu te-
renu nie wiêksze ni¿ 1,0 m,

i) dopuszczalna wysokoœæ obiektów towarzysz¹cych do 9 m,
w przypadku us³ug z zakresu obs³ugi rolnictwa dopusz-
czalna wysokoœæ zabudowy gospodarczej do 10 m,

j) maksymalna iloœæ naziemnych kondygnacji obiektów to-
warzysz¹cych - 1,

k) geometria dachów budynków przeznaczenia podstawo-
wego i uzupe³niaj¹cego - dwu lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci do 45°, z dopuszczeniem dachów p³askich
na budynkach us³ugowych,

l) geometria dachów dla obiektów towarzysz¹cych - dosto-
sowania do budynku przeznaczenia podstawowego; dla
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zabudowy gara¿owej i gospodarczej zlokalizowanej na
granicy dzia³ki dachy jednospadowe z odprowadzeniem
wody na w³asn¹ dzia³kê; kolorystka i pokrycie dostoso-
wane do zabudowy przeznaczenia podstawowego,

m) kolorystka elewacji dla budynków przeznaczenia pod-
stawowego stonowana,

n) kolorystka elewacji dla budynków przeznaczenia i uzu-
pe³niaj¹cego obiektów towarzysz¹cych dostosowana do
zabudowy przeznaczenia podstawowego,

o) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dzia³ce
budowlanej - 30%,

p) maksymalny wskaŸnik intensywnoœci zabudowy - 0.5,
q) zachowanie przynajmniej 50% d³ugoœci ogrodzenia w for-

mie a¿urowej;
r) od strony dróg publicznych zabrania siê wykonywania ogro-

dzeñ z prefabrykatów betonowych, za wyj¹tkiem prefabry-
kowanych elementów do budowy s³upów i podmurówek,

4) podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z warunkami ogólnymi
i przy zachowaniu minimalnej powierzchni dzia³ki 1000 m2;

5) warunki parkingowe:
a) minimum 2 stanowiska postojowe na jeden lokal miesz-

kalny,
b) minimum 10-20 ogólnodostêpnych stanowisk postojo-

wych na ka¿de 1000 m2 powierzchni obiektów us³ug, lecz
nie mniej ni¿ 2 stanowiska;

6) obs³uga komunikacyjna - dojazdy do dzia³ek z istniej¹cej
poza obszarem planu drogi publicznej bezpoœrednio lub za
poœrednictwem wyznaczonego planem ci¹gu pieszo-jezd-
nego oraz z dróg innych nie wyznaczonych w planie - zjazda-
mi bezpoœrednimi lub poprzez dojazdy wewnêtrzne wyzna-
czone zgodnie z par. 23;

7) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z usta-
leniami ogólnymi.

§ 39

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem prze-
znaczenia 2.UM o powierzchni 0,96 ha ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - us³ugi nieuci¹¿liwe w szcze-

gólnoœci z zakresu: obs³ugi rolnictwa;
2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna;
3) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu:
a) budynki przeznaczenia podstawowego wolnostoj¹ce,
b) budynki mieszkaniowe wolnostoj¹ce lub w po³¹czeniu

z budynkiem us³ugowym,
c) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce tj. gara¿e, budynki

gospodarcze wolnostoj¹ce lub w po³¹czeniu z budynkiem
przeznaczenia podstawowego, o charakterze architektu-
ry dostosowanej do tego budynku,

d) dopuszcza siê obiekty ma³ej architektury, altany, zada-
szenia itp.,

e) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami
ogólnymi,

f) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy przeznaczenia podsta-
wowego i uzupe³niaj¹cego do 12 m,

g) maksymalna iloœæ naziemnych kondygnacji zabudowy
przeznaczenia podstawowego i uzupe³niaj¹cego - 2 w tym
ostatnia jako kondygnacja poddaszowa,

h) wyniesienie poziomu parteru w stosunku do poziomu te-
renu nie wiêksze ni¿ 1,0 m,

i) dopuszczalna wysokoœæ obiektów towarzysz¹cych do 9 m,
w przypadku us³ug z zakresu obs³ugi rolnictwa dopusz-
czalna wysokoœæ zabudowy gospodarczej do 10 m,

j) maksymalna iloœæ naziemnych kondygnacji obiektów to-
warzysz¹cych - 1,

k) geometria dachów budynków przeznaczenia podstawo-
wego i uzupe³niaj¹cego - dwu lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci do 45°, z dopuszczeniem dachów p³askich
na budynkach us³ugowych,

l) geometria dachów dla obiektów towarzysz¹cych - dosto-
sowania do budynku przeznaczenia podstawowego; dla
zabudowy gara¿owej i gospodarczej zlokalizowanej na
granicy dzia³ki dachy jednospadowe z odprowadzeniem
wody na w³asn¹ dzia³kê; kolorystka i pokrycie dostoso-
wane do zabudowy przeznaczenia podstawowego,

m) kolorystka elewacji dla budynków przeznaczenia pod-
stawowego stonowana,

n) kolorystka elewacji dla przeznaczenia uzupe³niaj¹cego
i obiektów towarzysz¹cych dostosowana do zabudowy
przeznaczenia podstawowego,

o) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dzia³ce
budowlanej - 30%,

p) maksymalny wskaŸnik intensywnoœci zabudowy - 0.5,
q) zachowanie przynajmniej 50% d³ugoœci ogrodzenia w for-

mie a¿urowej;
r) od strony dróg publicznych zabrania siê wykonywania

ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, za wyj¹tkiem pre-
fabrykowanych elementów do budowy s³upów i podmu-
rówek,

4) podzia³ na dzia³ki budowlane zgodnie z warunkami ogólnymi
i przy zachowaniu minimalnej powierzchni dzia³ki 1000 m2;

5) warunki parkingowe:
a) minimum 2 stanowiska postojowe na jeden lokal miesz-

kalny,
b) minimum 2 dodatkowe stanowiska postojowe dla us³ug;

6) obs³uga komunikacyjna - dojazdy do dzia³ek z istniej¹cej
poza obszarem planu drogi publicznej bezpoœrednio lub za
poœrednictwem wyznaczonego planem ci¹gu pieszo-jezd-
nego oraz z dróg innych nie wyznaczonych w planie - zjazda-
mi bezpoœrednimi lub poprzez dojazdy wewnêtrzne wyzna-
czone zgodnie z par. 23;

7) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z usta-
leniami ogólnymi.

§ 40

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem prze-
znaczenia 1.KDD o powierzchni 0,05 ha ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy drogi

dojazdowej - poszerzenie drogi;
2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

a) obiekty i urz¹dzenia pomocnicze dla przeznaczenia podsta-
wowego, w szczególnoœci wyposa¿enia technicznego dróg,

b) infrastruktura techniczna nie zwi¹zana z drog¹;
3) warunki urbanistyczne:

a) dopuszcza siê realizacje parkingów w pasie drogowym,
b) dopuszcza siê realizacjê œcie¿ek rowerowych i chodników

w liniach rozgraniczaj¹cych drogi,
c) dopuszczalna realizacja zieleni ozdobnej.

§ 41

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
przeznaczenia 1.KXJ o powierzchni 0,05 ha, 2.KXJ o powierzch-
ni 0,23 ha ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - ci¹g pieszo-jezdny;
2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - infrastruktura techniczna nie

zwi¹zana z drog¹.
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DZIA£ III
PRZEPISY PRZEJŒCIOWE I KOÑCOWE

Rozdzia³ 1

§ 42

Zgodnie z art.36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ustala siê stawkê op³aty od wzrostu
wartoœci nieruchomoœci dla terenów oznaczonych symbolem
przeznaczenia

- UM - 30%
- MN - 25%
dla pozosta³ych terenów nie ustala siê.

§ 43

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od jej og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: W. Mitera

Za³¹cznik graficzny Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIII/326/2009
Rady Gminy Tarnów
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  NA OBSZARZE GMINY  TARNÓW  W CZÊŒCI MIEJSCO-
WOŒCI  WOLA RZÊDZIÑSKA  NA TERENIE DZIA£EK OD 2206 DO 2228 PRZYLEGAJ¥CYM DO DROGI POWIATOWEJ
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: W. Mitera

Poz. 2071
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXIII/326/2009
Rady Gminy Tarnów
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Rozstrzygnięcie 

Wójta  

w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy  

w sprawie 

rozpatrzenia uwagi LP. 

Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 

nazwa jednostki 

organizacyjnej  

i adres 

zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu  

planu dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

uwaga 

uwzglę

dniona 

uwaga  

nieuwzględ-

niona 

uwaga 

uwzględn

iona 

uwaga 

nieuwzglę

dniona 

U
w

a
g

i 

1 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

1. - - - - - - - - - Brak nieu-

względnio- 

nych uwag. 

 Przewodnicz¹ca Rady Gminy: W. Mitera

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY  TARNÓW W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA NIEUWZGLÊDNIONYCH UWAG Z£O¯ONYCH DO WY£O¯ONEGO
DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TARNÓW

DLA CZEŒCI MIEJSCOWOŒCI WOLA RZÊDZIÑSKA NA TERENIE DZIA£EK 2206 DO 2228 PRZYLEGAJ¥CYM DO DROGI POWIATOWEJ
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Uchwa³a Nr XXXI/272/09
Rady Miejskiej w Wolbromiu

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ
stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki
obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw i innych
œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli,
a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania
i wyp³acania dodatku mieszkaniowego w szko³ach i pla-
cówkach prowadzonych przez Gminê Wolbrom.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 Ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z póŸniejszymi zmianami),zwanej dalej "Kart¹
Nauczyciela" w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142. poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) oraz przepisów
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 z póŸñ. zm.), zwanym dalej rozporz¹dzeniem - Rada
Miejska w Wolbromiu uchwala:

§ 1

Ustala siê regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek i szcze-
gó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸ-
nych zastêpstw i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku
pracy nauczycieli, a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady
przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego w szko-
³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê Wolbrom
w brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku do uchwa³y.

§ 2

Traci moc uchwa³a Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Wolbro-
miu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu
okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze-
gó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw i in-
nych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli,
a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wy-
p³acania dodatku mieszkaniowego w szko³ach i placówkach
prowadzonych przez Gminê Wolbrom w roku 2008.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Wolbrom i dyrektorom placówek oœwiatowych, dla któ-
rych organem prowadz¹cym jest Gmina Wolbrom.

§ 4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Wolbromiu: S. Pyzio

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXI/272/09
Rady Miejskiej Wolbromiu.
z dnia 31 marca 2009 r.

REGULAMIN
okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze-
gó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw
i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczy-
cieli ,a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyzna-
wania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego w szko³ach
i placówkach prowadzonych przez Gminê Wolbrom

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Do obliczenia œredniej wynagrodzeñ nauczycieli, uwzglêd-
niaj¹c przewidywan¹ strukturê zatrudnienia w roku 2009,
przyjmuje siê osoby zatrudnione w pe³nym i niepe³nym wy-
miarze godzin.

2. Liczba osób przyjêta do obliczeñ jest sum¹ liczby osób za-
trudnionych na pe³ny etat i etatów przeliczeniowych wyni-
kaj¹cych z zatrudnienia osób w niepe³nym wymiarze zajêæ.

§ 2

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelê
zaszeregowania dla nauczycieli okreœla rozporz¹dzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póŸñ. zm.).

§ 3

Regulamin okreœla wysokoœæ stawek, szczegó³owe warunki
przyznawania, obliczania i wyp³acania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wys³ugê lat,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-

raŸnych zastêpstw,
6) wynagrodzenia za zajêcia dodatkowe,
7) innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy .

II. DODATEK MOTYWACYJNY

§ 4

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyj-
nego jest uzyskanie 1osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuñczych, a w szczególnoœci:

Poz. 2072
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1) uzyskanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoœci
i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osi¹gniêæ dydak-
tyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasy-
fikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów
albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,

2) umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z rodzicami,

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

4) posiadanie dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny
dorobku zawodowego,

5) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê i wy-
pe³nianie przydzielonych obowi¹zków,

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoœci zawodowych,
7) wzbogacenie w³asnego warsztatu pracy,
8) dba³oœæ o estetykê pomieszczeñ i sprawnoœæ powierzonych

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

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

bowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zadañ okreœlo-

nych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szcze-
gólnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych,
b) udzia³ w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi orga-

nizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich lub innych form ak-

tywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,

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

2. O wysokoœci dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkó³
decyduj¹ w szczególnoœci nastêpuj¹ce kryteria:
1) umiejêtnoœci racjonalnego gospodarowania œrodkami fi-

nansowymi szko³y (placówki):
a) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej w oparciu o po-

siadane œrodki finansowe,
b) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacenia

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

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

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

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

cji zadañ i zarz¹dzeñ,
b) podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli do

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

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

szko³y/placówki:
a) osi¹gniêcia uczniów szko³y : naukowe, sportowe, arty-

styczne w skali regionu, województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szko³y poprzez: wprowadzenie pro-

gramów autorskich, innowacji i eksperymentów peda-
gogicznych oraz innych rozwi¹zañ metodycznych,

c) dba³oœæ o klimat wychowawczy szko³y poprzez rozwi¹-
zywanie konkretnych problemów wychowawczych,
podejmowanie efektywnych dzia³añ profilaktycznych
zapobiegaj¹cych zagro¿eniom spo³ecznym,

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

e) obecnoœæ szkó³ w œrodowisku lokalnym, udzia³ w im-
prezach, konkursach i przegl¹dach organizowanych przy
wspó³pracy z instytucjami spo³eczno-kulturalnymi,

f) konstruktywna wspó³praca z rad¹ szko³y i samorz¹-
dem uczniowskim.

§ 5

Ustala siê œrodki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek
motywacyjny dla nauczycieli - w wysokoœci 3,5% wynagro-
dzenia zasadniczego na jeden pe³ny etat przeliczeniowy na-
uczyciela, a dla dyrektorów szkó³ w wysokoœci 3,5% wynagro-
dzenia zasadniczego dyrektorów.

§ 6

1. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyzna-
je dyrektor szko³y w oparciu o opracowane kryteria w wyso-
koœci do 25% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela mo¿e byæ przyzna-
wany na okres od 3 do 6 miesiêcy.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkó³ przyznaje or-
gan prowadz¹cy na okres od 3 do 6 miesiêcy w wysokoœci
do 25% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

§ 7

1. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy, za czas nie realizowania
przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych z powodu przebywania nauczyciela na urlo-
pie dla poratowania zdrowia.

2.Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy oraz z powodu przeby-
wania na urlopie dla poratowania zdrowia.

§ 8

1. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole dodatek
motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której nauczyciel uzu-
pe³nia etat.

2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19
Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny przyznaje dyrek-
tor szko³y, do której nauczyciel zosta³ przeniesiony po zasiê-
gniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.

§ 9

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

III. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT

§ 10

1. Wysokoœæ oraz warunki nabywania przez nauczyciela pra-
wa do dodatku za wys³ugê lat okreœlaj¹ przepisy art. 33
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ust. 1 Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.) oraz rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r., o którym mowa
w § 2 Regulaminu.

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

go nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel
naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki tego do-
datku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca.

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia mie-
si¹ca.

3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w pe³nej
wysokoœci tak¿e w okresie przebywania nauczyciela na urlo-
pie dla poratowania zdrowia oraz za dni nieobecnoœci w pra-
cy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby lub ko-
niecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymu-
je wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

IV. DODATEK FUNKCYJNY

§ 11

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkó³ (placówek) przy-
znaje organ prowadz¹cy, a dla wicedyrektorów i pozosta-
³ych osób zajmuj¹cych inne stanowiska kierownicze doda-
tek funkcyjny przyznaje dyrektor szko³y (placówki).

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szko³y przyznaje siê za:
1) warunki organizacyjne, m.in.:

a) liczbê oddzia³ów,
b) liczbê zastêpców,
c) zmianowoœæ,
d) liczbê budynków, w których funkcjonuje szko³a;

2) efektywnoœæ funkcjonowania szko³y, m.in.:
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie œrodkami fi-

nansowymi,
b) prawid³owo prowadzon¹ politykê kadrow¹,
c) umiejêtne pozyskiwanie œrodków w ramach dzia³alno-

œci gospodarczej szko³y,
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, pro-

toko³y egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie szko³y;
3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:

a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów,
c) osi¹gniêcia w olimpiadach, konkursach, zawodach.

§ 12

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrekto-
ra szko³y (placówki), albo inne stanowisko kierownicze
ustanowione w statucie szko³y (placówki) przys³uguje
dodatek funkcyjny w wysokoœci okreœlonej w poni¿ej po-
danej tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

1.

2.

Typy szkó³ (placówek), stanowiska kierownicze

Przedszkola:
a) dyrektor
b) wicedyrektor

Szko³y (zespo³y szkó³) wszystkich typów:
a) dyrektor szko³y:

- licz¹cej do 5 oddzia³ów,
- licz¹cej od 6 do 10 oddzia³ów,
- licz¹cej powy¿ej 10 oddzia³ów,

b) wicedyrektor szko³y (zespo³u szkó³),
- licz¹cej do 12 oddzia³ów,
- licz¹cej powy¿ej 12 oddzia³ów

Wysokoœæ dodatku funkcyjnego

od

500 z³.
400 z³.

450 z³.
600 z³.
800 z³.

400 z³.
500 z³.

do

900 z³.
700 z³.

900 z³.
1100 z³.
1400 z³.

900 z³.
1000 z³.

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom, któ-
rym czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora
szko³y (placówki) lub powierzono te obowi¹zki w zastêpstwie.

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y
(placówki) przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia
miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹-
cach zastêpstwa.

4. Dodatek funkcyjny wicedyrektora nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿
75% dodatku funkcyjnego przyznanego przez organ prowa-
dz¹cy dyrektorowi szko³y (placówki).

§ 13

Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz zajê-
cia przys³uguje dodatek funkcyjny z tytu³u:

1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u, w wysokoœci 30 z³., za
ka¿dego nauczyciela powierzonego opiece,

2) powierzenia wychowawstwa klasy licz¹cej:
a) do 10 uczniów - 50 z³.
b) od 11 do 20 uczniów - 65 z³.
c) powy¿ej 20 uczniów - 80 z³.

3) powierzenia funkcji nauczyciela - konsultanta lub doradcy
metodycznego w wysokoœci 200 z³.

§ 14

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 1
i 2 oraz w § 13 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierze-
nie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub
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funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca - od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 oraz w § 12
ust. 3, nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecnoœci w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdro-
wia, w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹ce-
go po miesi¹cu w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z in-
nych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi-
³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12
ust 1-2, nie wy³¹cza prawa do dodatku, o którym mowa
w § 13 ust. 1.

4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê "z góry", w terminie wyp³a-
ty wynagrodzenia.

V. DODATEK ZA  WARUNKI PRACY

§ 15

1. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguj¹ nauczycielom
za prowadzenie:

1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego -w wysokoœci 15% wynagrodzenia
zasadniczego,

2) zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹
upoœledzon¹ umys³owo w stopniu g³êbokim
- w wysokoœci 20% wynagrodzenia zasadniczego,

3) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach pod-
stawowych
- w wysokoœci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepraco-

wan¹ w tych klasach godzinê nauczania,
2. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie

faktycznego wykonywania pracy, za któr¹ dodatek jest zwi¹-
zany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przy-
s³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypo-
czynkowego.

3. Dodatek za trudne warunki pracy, wyp³aca siê w ca³oœci,
je¿eli nauczyciel realizujew takich warunkach ca³y obowi¹-
zuj¹cy go wymiar zajêæ oraz w przypadku, gdy nauczyciel,
któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje
w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ. Doda-
tek wyp³aca siê w proporcjonalnej czêœci, je¿eli nauczyciel
realizuje w trudnych warunkach tylko czêœæ obowi¹zuj¹ce-
go wymiaru lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wy-
miarze zajêæ.

4. Dodatek za trudne warunki pracy okreœlony w ust. 1 pkt 3
wyp³aca siê za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹ w ta-
kich warunkach godzinê zajêæ oraz za okresy wymienione
w ust. 2.

§ 16

1. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycie-
lom za prowadzenie zajêæ z dzieæmi i m³odzie¿¹, których ro-
dzaj i stopieñ niepe³nosprawnoœci zosta³ okreœlony w § 2
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe³nospraw-
noœci u osób w wieku do 16 roku ¿ycia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),
uzasadnia koniecznoœæ sprawowania sta³ej opieki lub udzie-
lania pomocy, oraz prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹ po-
wy¿ej 16 roku ¿ycia, u których wyst¹pi³o naruszenie spraw-
noœci organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-

³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe³-
nosprawnoœci (Dz. U. Nr 139, poz. 1328)
- w wysokoœci 15% stawki godzinowej za ka¿d¹ efektywnie

przepracowan¹ godzinê zajêæ.
2. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje równie¿

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

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
w szko³ach (placówkach), przys³uguje dodatek za uci¹¿liwe
warunki pracy na zasadach okreœlonych w ust. 1.

§ 17

1. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki pracy
i za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi pra-
wo do jednego, wy¿szego dodatku.

2. Decyzjê o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczy-
cieli podejmuje dyrektor szko³y (placówki), a dla dyrektora -
organ prowadz¹cy

3. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORA•NYCH ZASTÊPSTW

§ 18

1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzi-
nê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿eniem ust. 2,
dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia za-
sadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli pra-
ca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraŸnego zastêp-
stwa odbywa siê w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych)
przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zko-
wego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraŸnego zastêp-
stwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela
wynagrodzenie za godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza
siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach doraŸnego zastêpstwa odbywa siê w wa-
runkach trudnych lub uci¹¿liwych) przez miesiêczn¹ liczbê
godzin realizowanego wymiaru zajêæ.

3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowane-
go wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2,
ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowa-
ny wymiar zajêæ przez 4,16 - z zaokr¹gleniem do pe³nych
godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 1/2 godziny pomija siê,
a co najmniej 1/2 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

§ 19

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone
w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzia-
nych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczyna-
nia lub koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni uspra-
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne
od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹
siê lub koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia
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liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodnio-
wy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 lub
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, po-
mniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ uspra-
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo
wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wy-
nagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêk-
sza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyj-
nym.

3. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w któ-
rych nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn od niego
niezale¿nych ,a w szczególnoœci w zwi¹zku z: imprez¹ orga-
nizowana przez szko³ê, wyjazdem dzieci na wycieczki, za-
wieszeniem zajêæ z powodu epidemii, mrozu lub innych zda-
rzeñ oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy
z tytu³u zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbêdny do
wykonywania doraŸnej czynnoœci wynikaj¹cej z jego funkcji
zwi¹zkowej -  traktuje siê jak godziny faktycznie przepraco-
wane.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raŸnych zastêpstw przys³uguje za faktycznie zrealizowane
i wyp³aca siê z do³u.

VII. WYNAGRODZENIE ZA ZAJÊCIA DODATKOWE

§ 20

Nauczycielowi, który sprawowa³ opiekê nad dzieæmi wy-
je¿d¿aj¹cymi do innych miejscowoœci w ramach tzw. "Zielonych
Szkó³" przys³uguje odrêbne wynagrodzenie jak za 10 godzin
ponadwymiarowych tygodniowo.

VIII. WYNAGRODZENIE ZA PRACÊ
W  DNI  WOLNE I  W ŒWIÊTO

§ 21

Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹
zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze , a nie otrzy-
muj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne
wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane jak za godzi-
nê ponadwymiarow¹.

IX. DODATEK MIESZKANIOWY

§ 22

Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do
zajmowanego stanowiska, zatrudnionego na terenie wiejskim
w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹z-
kowego wymiaru godzin, przys³uguje dodatek mieszkaniowy.

§ 23

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy ustala siê kwotowo
w wysokoœci 12 z³. miesiêcznie na jednego cz³onka rodziny
uprawnionego nauczyciela.

2. Do cz³onków rodziny ,o których mowa w ust. 1 zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³-
ma³¿onka oraz dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego wy-
³¹cznym utrzymaniu.

3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi , bêd¹cemu równie¿
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym, przys³uguje tyl-

ko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokoœci okreœlonej
w ust. 1 ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pracodawcê, któ-
ry bêdzie im wyp³aca³ dodatek.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na pi-
semny wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w ust. 3 , na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi -
burmistrz.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczy-
cielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez

niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,

w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczy-

cielowi w okresie wykonywania przez niego pracy, a tak¿e
w okresach:
1) nie œwiadczenia pracy za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) niezdolnoœci do pracy wskutek choroby albo koniecznoœci

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem albo cho-
rym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z te-
go tytu³u wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo-
³ecznego,

3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej; w przypadku jed-
nak gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta by³a
umowa na czas okreœlony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej
ni¿ do koñca okresu, na który umowa by³a zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

X.  WYSOKOŒÆ NAGRODY
ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 24

Wysokoœæ nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specjal-
nego funduszu wynosi odpowiednio:
1) nagroda organu prowadz¹cego - 1500 z³.
2) nagroda dyrektora szko³y - 750 z³.
3) pozosta³e kwestie dotycz¹ce nagród ze specjalnego fundu-

szu nagród reguluje uchwa³a Nr X/90/03 Rady Miejskiej
w Wolbromiu z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia
kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta
i Gminy Wolbrom oraz dyrektorów placówek oœwiatowo -
wychowawczych ze specjalnego funduszu nagród dla na-
uczycieli zatrudnionych w placówkach oœwiatowo - wycho-
wawczych prowadzonych przez Gminê Wolbrom.

XI. ZASADY USTALANIA  WYNAGRODZENIA
ZA CZAS CHOROBY I ZASI£KU CHOROBOWEGO

§ 25

1. Do podstawy obliczania wynagrodzenia za czas choroby i za-
si³ku chorobowego wchodz¹ nastêpuj¹ce sk³adniki:
1) Wynagrodzenie zasadnicze,
2) Dodatek motywacyjny,
3) Dodatek za warunki pracy,
4) Dodatek funkcyjny,
5) Dodatek specjalistyczny,
6) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraŸnych

zastêpstw,
7) Dodatek za pracê w porze nocnej.

2. Sk³adniki wynagrodzenie o których mowa w ust.1 pkt 1-5 i 7
s¹ proporcjonalnie pomniejszane za dni nieobecnoœci w pra-
cy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby lub ko-
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niecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymu-
je wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 26

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze zajêæ
wynagrodzenie za poszczególne sk³adniki wynagrodzenia
przys³uguj¹ w wysokoœci proporcjonalnej do wymiaru za-
jêæ, z wyj¹tkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo
klasy w szkole, który przys³uguje w pe³nej wysokoœci bez
wzglêdu na wymiar zajêæ.

2. Za okres ferii zimowych i letnich wynagrodzenie wyp³aca siê
wed³ug œredniej urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerw-
ca 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad ustalania wynagro-
dzenia oraz ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop wypoczynkowy
nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z póŸn. zm.).

§ 27

1. Nauczycielom nie przys³uguje wynagrodzenie za czas nie-
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, a tak¿e za inne
okresy, za które na podstawie odrêbnych przepisów nie przy-
s³uguje wynagrodzenie.

2. Stawkê za 1 dzieñ nie wykonywania pracy z przyczyn okre-
œlonych w ust. 1 ustala siê dziel¹c wszystkie sk³adniki wyna-
grodzenia wyp³acone z góry przez 30.

3. Wysokoœæ utraconego wynagrodzenia za okresy, o których
mowa w ust. 1, oblicza siê mno¿¹c liczbê dni nie wykonywa-
nia pracy przez stawkê okreœlon¹ w ust. 2.

§ 28

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
zastosowanie maj¹ przepisy ustaw: Karty Nauczyciela i Ko-
deksu Pracy.

2. Regulamin zosta³ uzgodniony ze zwi¹zkami zawodowymi
zrzeszaj¹cymi nauczycieli.

§ 29

Zmiany w regulaminie dokonywane bêd¹ w trybie przewi-
dzianym dla jego uchwalenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Wolbromiu: S. Pyzio

2073

Uchwa³a Nr XXXV/214/2009
Rady Gminy Zawoja

z dnia 6 kwietnia 2009 r.

w sprawie: regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ dodatków
i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli oraz szcze-
gó³owych warunków ich przyznawania, a tak¿e wysokoœæ,
szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczy-
cielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z póŸn. zm.1)), art. 30 ust. 6, 10 i 10a i art. 54 ust. 7
w zwi¹zku z art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz art. 4
ust. 1 w zwi¹zku z art. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³a-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253)
Rada Gminy Zawoja uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w pla-
cówkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Zawoja
okreœlaj¹cy wysokoœæ dodatków i innych sk³adników wyna-
grodzenia nauczycieli oraz szczegó³owych warunków ich przy-
znawania, a tak¿e wysokoœæ, szczegó³owe zasady przyznawa-
nia i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
zwany dalej Regulaminem.

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

§ 2

Regulamin okreœla w szczególnoœci:
1) wysokoœæ stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego iza

warunki pracy oraz szczegó³owe warunki ich przyznawania;
2) szczegó³owe warunki przyznawania dodatku za wys³ugê lat;
3) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodze-

nia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych za-
stêpstw;

4) wysokoœæ i warunki wyp³acania nagród ze specjalnego fun-
duszu nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktycz-
no-wychowawcze;

5) wysokoœæ i szczegó³owe zasady przyznawania oraz wyp³a-
cania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 3

Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okre-
œlenia o:
1) Karcie Nauczyciela - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycz-
nia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181 i z 2006 r. Nr 43, poz. 293);

3) szkole - nale¿y przez to rozumieæ szko³ê, przedszkole, zespó³
placówek oœwiatowych prowadzone przez Gminê Zawoja;

4) nauczycielu - nale¿y przez to rozumieæ równie¿ wychowawcê,
wychowawcê œwietlicy szkolnej, nauczyciela-bibliotekarza,
pedagoga szkolnego, logopedê i innego pracownika pedago-
gicznego zatrudnionego w jednostce, o której mowa w pkt 3;

5) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ dy-
rektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3;

6) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³;
7) grupie - nale¿y przez to rozumieæ grupê uczniów, która po-

wsta³a w wyniku podzia³u klasy na grupy na zajêciach okre-
œlonych w przepisach o ramowych planach nauczania oraz
zgodnie z tymi przepisami;

8) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin,
o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia;

Poz. 2072, 2073



— 9948 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 286

9) dodatku - nale¿y przez to rozumieæ kwotê przys³uguj¹cego
dodatku zaokr¹glonego do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e
kwotê do 0,49 z³otych pomija siê, a kwotê od 0,50 z³otych
zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.

§ 4

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepe³nym wymiarze cza-
su pracy poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹
w czêœci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile po-
stanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy szczegól-
ne nie stanowi¹ inaczej.

2.W razie zastêpowania nieobecnych nauczycieli przez nauczy-
cieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin - za fak-
tycznie zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje wyna-
grodzenie obliczane jak za godziny ponadwymiarowe.

Rozdzia³ 2
Dodatek za wys³ugê lat.

§ 5

1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w wyso-
koœci okreœlonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do do-
datku okreœla § 7 rozporz¹dzenia.

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

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

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia mie-
si¹ca.

4. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowania zdro-
wia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagro-
dzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Doda-
tek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci w pracy
z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby b¹dŸ ko-
niecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub innym chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo-
³ecznego.

Rozdzia³ 3
Dodatek motywacyjny

§ 6

1. W ka¿dej szkole tworzy siê fundusz przeznaczony na dodatki
motywacyjne dla nauczycieli w wysokoœci 5% planowanych
œrodków na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli oraz
w kwocie 1400 z³. na dodatki motywacyjne dla wszystkich
dyrektorów szkó³.

2. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzale¿nio-
ne jest od przepracowania w szkole co najmniej 4 miesiêcy.

3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien
byæ zró¿nicowany w zale¿noœci od spe³nienia kryteriów,
o których mowa w ust. 4.

4. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla na-
uczyciela lub jego wysokoœci uwzglêdnia siê:
1) udokumentowane osi¹gniêcia edukacyjne uczniów;
2) osi¹gniêcia uczniów, potwierdzone w konkursach, tur-

niejach i olimpiadach oraz w innych obszarach dzia³añ,
zwi¹zanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

3) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów poprzez kszta³towanie postaw odpowiedzialno-
œci za w³asn¹ edukacjê, planowania w³asnej przysz³oœci,
pracy nad sob¹ oraz w³aœciwych postaw moralnych i spo-
³ecznych;

4) skuteczne przeciwdzia³anie agresji, patologiom i uzale¿-
nieniom;

5) aktywne i efektywne dzia³ania na rzecz uczniów potrze-
buj¹cych opieki, z uwzglêdnieniem ich potrzeb, w szcze-
gólnoœci w sta³ej wspó³pracy z rodzicami, w³aœciwymi
instytucjami i osobami œwiadcz¹cymi pomoc socjaln¹;

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystoœci szkol-
nych;

7) udzia³ w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w
przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko-
³ach publicznych;

8) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi orga-
nizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi w szkole;

9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajêæ pozalek-
cyjnych i pozaszkolnych, za które nie pobieraj¹ wynagro-
dzenia.

10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdol-
nionego;

11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specy-
ficznymi potrzebami edukacyjnymi;

12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych me-
tod nauczania i wychowania we wspó³pracy z organem
sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz innymi insty-
tucjami wspomagaj¹cymi;

13) realizacja zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiêk-
szaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w œrodowisku lokalnym.

5. Przy ustalaniu wysokoœci dodatku motywacyjnego dla dy-
rektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 4 i odnosz¹-
cymi siê równie¿ do stanowiska dyrektora dodatek ró¿nicu-
je siê w zale¿noœci od spe³nienia ni¿ej wymienionych kryte-
riów, a w szczególnoœci:
1) skuteczne zarz¹dzanie szko³¹ zapewniaj¹ce ci¹g³y roz-

wój i doskonalenie jakoœci jej pracy;
2) w³aœciw¹ wspó³pracê z organem prowadz¹cym i nadzo-

ruj¹cym szko³ê;
3) wspó³dzia³anie z organami szko³y i zwi¹zkami zawodo-

wymi;
4) osi¹gniêcia szko³y w pracy dydaktyczno-wychowawczej

i opiekuñczej;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadañ, samokszta³-

ceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej;
7) zaanga¿owanie i uzyskiwane wyniki pracy;
8) merytoryczne i ¿yczliwe za³atwianie spraw osobowych

pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców;
9) pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych;

10) promocja szko³y na zewn¹trz.

§ 7

1. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony nie
krótszy ni¿ 4 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.

2. Dodatek motywacyjny nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 20% otrzy-
mywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

3. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego oraz okres jego przy-
znania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania warunków, o któ-
rych mowa w § 6, dla nauczycieli ustala dyrektor, a w sto-
sunku do dyrektora - Wójt Gminy Zawoja.
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4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê w okresach miesiêcz-
nych z do³u.

5. Dodatek motywacyjny przys³uguje równie¿ za dni nieobec-
noœci w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy w skutek
choroby b¹dŸ koniecznoœci osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub innym chorym cz³onkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpie-
czenia spo³ecznego.

Rozdzia³ 4
Dodatki funkcyjne

§ 8

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierowni-
cze przys³uguje dodatek funkcyjny zgodnie z tabel¹ dodat-
ków funkcyjnych stanowi¹c¹ za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

2. dodatek, o którym mowa w ust. 1 przyznaje:
1) dla dyrektora - Wójt Gminy Zawoja;
2) dla pozosta³ych stanowisk kierowniczych - dyrektor.

§ 9

1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy
przys³uguje miesiêczny dodatek w wysokoœci 0,2% wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, magi-
stra z przygotowaniem pedagogicznym za ka¿dego ucznia
w klasie.

2. Dodatek za wychowawstwo klasy nie jest uwzglêdniany do
podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasi³ków.

§ 10

1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcjê opiekuna sta¿u
przys³uguje miesiêczny dodatek w wysokoœci 2% wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, magistra
z przygotowaniem pedagogicznym, za ka¿dego nauczyciela
powierzonego jego opiece.

2. Dodatek opiekuna sta¿u nie jest uwzglêdniany do podstawy
wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasi³ków.

§ 11

Nauczycielowi, któremu powierzono funkcjê doradcy me-
todycznego przys³uguje miesiêczny dodatek w wysokoœci od
300 do 500 z³otych.

§ 12

1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 9-11, przyznaje dy-
rektor.

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

3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze
na czas okreœlony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³y-
wem okresu powierzenia, a w razie wczeœniejszego odwo-
³ania - z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie,
a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od
tego dnia.

4. Dodatki funkcyjne nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawie-
dliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie urlopu dla pora-
towania zdrowia, w okresach za które nie przys³ugujewyna-

grodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprze-
sta³ pe³nienia stanowiska lub funkcji z innych powodów, a je-
¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca - od tego dnia.

5. Dodatek funkcyjny dyrektora jest uwzglêdniany do podsta-
wy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasi³ków.

6. Dodatek funkcyjny w wysokoœci 50% do 60% dodatku usta-
lonego dla dyrektora przys³uguje wicedyrektorowi szko³y.

7. Dodatek funkcyjny dyrektora i dodatek za wychowawstwo
klasy wyp³aca siê z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ 5
Dodatki za warunki pracy

§ 13

1. Nauczycielowi przys³uguje miesiêczny dodatek za warunki
pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych
dla zdrowia warunkach okreœlonych w przepisach wydanych
na podstawie art.30 i 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.

2. Wysokoœæ dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzale¿niona
jest od:
1) stopnia trudnoœci, uci¹¿liwoœci oraz szkodliwoœci dla zdro-

wia realizowanych prac lub zajêæ;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o któ-

rych mowa w ust. 1.
3) Inne wynikaj¹ce z § 8 rozporz¹dzenia

§ 14

Nauczycielom przys³uguj¹ miesiêczne dodatki za trudne
warunki pracy:
1) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cych zajêcia

w klasach ³¹czonych licz¹cych do 12 dzieci przys³uguje do-
datek w wysokoœci 5% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepra-
cowan¹ w tych klasach godzinê nauczania a w klasach ³¹czo-
nych licz¹cych 13 i wiêcej dzieci dodatek wynosi 10%

2) nauczycielom szkó³, którzy prowadz¹ nauczanie indywidu-
alne uczniów zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalne-
go przys³uguje dodatek w wysokoœci 20% stawki godzino-
wej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach lub z tym
uczniem godzinê nauczania.

§ 15

1. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych, z zastrze¿eniem ust. 2,
uznaje siê realizowanie zajêæ wymienionych w § 14 i prowa-
dzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹, których stan zdrowia z powo-
du stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporz¹-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 lutego
2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoœci
u osób w wieku do 16 roku ¿ycia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),
uzasadnia koniecznoœæ sprawowania sta³ej opieki lub udzie-
lania pomocy, oraz prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹ po-
wy¿ej 16 roku ¿ycia, u których wyst¹pi³o naruszenie spraw-
noœci organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe³-
nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci (Dz. U. Nr 139,
poz. 1328).

2. Nauczycielom z tytu³u pracy w warunkach okreœlonych
w ust. 1 przys³uguje dodatek w wysokoœci ustalonej dla
odpowiedniej kategorii za trudne warunki pracy, zwiêkszo-
ny o 15% ich wynagrodzenia zasadniczego.
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§ 16

Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w warunkach szkodli-
wych okreœlonych w odrêbnych przepisach wydanych przez
ministra w³aœciwego do spraw zdrowia, w porozumieniu z mi-
nistrem w³aœciwym do spraw pracy oraz ministrem w³aœci-
wym do spraw oœwiaty i wychowania, przys³uguje dodatek:

§ 17

1. Dodatek, o którym mowa w § 16 przys³uguje w okresie fak-
tycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹za-
ny oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przys³u-
guje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczyn-
kowego.

2. Dodatki, o których mowa w § 14 do § 16 wyp³aca siê z do³u

Rozdzia³ 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

i doraŸnych zastêpstw

§ 18

1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzi-
nê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿eniem ust. 2,
dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia za-
sadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli pra-
ca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraŸnego zastêp-
stwa odbywa siê w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub
szkodliwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin ty-
godniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla
rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñ-
czych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
lub doraŸnego zastêpstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela
wynagrodzenie za godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza
siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego, ³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach doraŸnego zastêpstwa odbywa siê w tych
warunkach, przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego
wymiaru zajêæ.

3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowane-
go wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2,
ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowa-
ny wymiar zajêæ przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych go-
dzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê,
a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone
w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzia-
nych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczyna-
nia lub koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia, za dni usprawie-
dliwionej nieobecnoœci w pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne
od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹
siê lub koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodnio-
wy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 lub
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, po-
mniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzieñ pracy, za ka¿dy dzieñ uspra-
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo

wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ
jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie or-
ganizacyjnym.

6. Nauczycielom sprawuj¹cym opiekê nad dzieæmi w trakcie
dowozu przys³uguje wynagrodzenie w wysokoœci 11 z³. za
godzinê zegarow¹. Wynagrodzenie to ustala dla nauczycie-
la dyrektor szko³y, uwzglêdniaj¹c faktyczny czas przejazdu
œrodka lokomocji, którym przewo¿eni s¹ uczniowie.

§ 19

Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zajêcia pozalekcyj-
ne przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za godziny faktycznie
odpracowane, obliczone jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 20

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raŸnych zastêpstw uwzglêdnia siê w podstawie wymiaru wy-
nagrodzenia chorobowego i zasi³ków.

§ 21

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

Rozdzia³ 7
Wysokoœæ i warunki wyp³acania

nagród ze specjalnego funduszu nagród

§ 22

1. Tworzy siê specjalny fundusz na nagrody wójta i dyrektorów
szkó³ dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wycho-
wawcze w wysokoœci 1% planowanych rocznych wynagro-
dzeñ dla pracowników placówek oœwiatowych.
1) 30% œrodków o których mowa w ust. 1 przeznacza siê na

nagrody wójta Gminy a pozosta³e 70% na nagrody dy-
rektorów szkó³.

2)  Wysokoœæ œrodków o których mowa w ust 1 nalicza Gmin-
ny Zespó³ Oœwiaty i zabezpiecza w bud¿etach poszczegól-
nych placówek.

3) Œrodki przeznaczone na nagrody wójta Gminy stanowi¹
jeden wspólny fundusz dla wszystkich placówek.

2. Ze œrodków o których mowa w ust 1 pkt. 1 przeznaczonych
na nagrody wójta przyznawane s¹ nagrody dla dyrektorów
szkó³ i nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placów-
kach oœwiatowych, a ze œrodków przeznaczonych na nagro-
dy dyrektora nagrody przyznaj¹ dyrektorzy dla nauczycieli
podleg³ej placówki.

§ 23

1. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepraco-
waniu przynajmniej 1 roku w placówce oœwiatowej na tere-
nie Gminy Zawoja. Kandydatów do nagród wójta Gminy
w terminie do 30 wrzeœnia ka¿dego roku zg³aszaj¹:
1) dyrektorzy szkó³, dla nauczycieli podleg³ych placówek
2) zastêpca wójta, dla dyrektorów poszczególnych szkó³.

2. Wnioski o nagrody wójta Gminy opiniuj¹ Rady Pedagogicz-
ne tych szkó³ w których pracuj¹ proponowani do nagród
nauczyciele.

3. Je¿eli zg³oszonych do nagród nauczycieli bêdzie wiêcej ni¿
liczba nagród na dany rok, ostatecznej weryfikacji dokona
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Komisja powo³ana doraŸnie przez wójta Gminy. W sk³ad
Komisji wejd¹: Wójt Gminy, Przewodnicz¹cy Komisji Oœwia-
ty Turystyki i Sportu Rady Gminy, Kierownik Gminnego Ze-
spo³u Oœwiaty i po jednym przedstawicielu Zak³adowych
Organizacji Zwi¹zkowych zrzeszaj¹cych pracowników oœwia-
ty zatrudnionych w szko³ach na terenie Gminy Zawoja.

4. Przed przyznaniem nagrody wójt zasiêga opinii zwi¹zków
zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.

§ 24

1. Nagroda wójta nie mo¿e byæ wy¿sza od wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela mianowanego w pierwszej grupie
zatrudnienia a nagroda dyrektora nie mo¿e byæ wiêksza od
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty w pierw-
szej grupie zatrudnienia.

2. Nagrody wójta Gminy i dyrektora szko³y przyznawane s¹
raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach nagroda mo¿e byæ przyznana
w innym terminie.

§ 25

Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi lub dyrekto-
rowi szko³y, który posiada co najmniej dobr¹ ocenê pracy i spe³-
nia co najmniej 5 z nastêpuj¹cych kryteriów:
- osi¹ga dobre wyniki nauczania potwierdzone organizowa-

nie i prowadzenie wycieczek szkolnych, udzia³ uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spo-
tkaniach.

- organizuje imprezy, kulturalne, sportowe i rekreacyjne,
- organizuje i prowadzi zajêcia wychowawcze w okresie ferii

szkolnych i wakacji,
- prowadzi nieodp³atnie kó³ka przedmiotowe lub inne zajêcia

z uczniami, w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
- podejmuje dzia³ania innowacyjne w zakresie wdra¿ania no-

watorskich metod nauczania,
- nauczani przez niego uczniowie uzyskuj¹ czo³owe lokaty

w konkursach przedmiotowych i sportowych na terenie po-
wiatu lub województwa,

- przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci szkolne i œro-
dowiskowe,

- prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w szkole
przez

- uczestniczy wraz z m³odzie¿¹ w corocznej akcji "sprz¹tanie
œwiata" lub innych pracach spo³ecznych na rzecz œrodowi-
ska,

- uczestniczy w organizowaniu gminnych imprez artystycznych,
sportowych i patriotycznych

- zapewnia pomoc i opiekê uczniom znajduj¹cym siê w trudnej
sytuacji materialnej i ¿yciowej,

- wspó³pracuje z s³u¿b¹ zdrowia, policj¹ oraz z rodzicami
uczniów w zakresie zapobiegania i usuwania patologii spo-
³ecznej.

- organizuje udzia³ rodziców uczniów w ¿yciu szko³y w celu
poprawy bazy materialnej.

- podejmuje dzia³ania w celu pozyskania œrodków finansowych
ze Ÿróde³ pozabud¿etowych.

§ 26

Nagrody wójta i dyrektora szko³y nie s¹ wliczane do wy-
miaru œwiadczeñ, gdy¿ pobieranie wynagrodzenia chorobo-
wego oraz zasi³ków nie wp³ywa na przyznanie i wysokoœæ na-
grody.

Rozdzia³ 8
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 27

1. Nauczycielowi, posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿-
szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w szkole
po³o¿onej na terenie wiejskim, przys³uguje nauczycielski do-
datek mieszkaniowy.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzale¿niony od
stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku
i jest wyp³acany co miesi¹c w wysokoœci:
1) dla 1 - 2 osób 10 z³.
2) dla 3 i wiêcej osób 15 z³.

3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku
zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
1) ma³¿onka;
2) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym

utrzymaniu;
3) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela

i jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do
czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawowej
albo ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñcze-
nia 21 roku ¿ycia;

4) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami,
do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do ukoñczenia 26 roku ¿ycia;

5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego Ÿró-
d³a dochodów.

4. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny nauczyciel otrzy-
muj¹cy dodatek jest obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ
dyrektora, a dyrektor - Wójt Gminy Zawoja. W przypadku
nie powiadomienia o zmianie liczby cz³onków rodziny, nie-
nale¿nie pobrane przez nauczyciela œwiadczenie podlega
zwrotowi.

5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego tak¿e
nauczycielem, zamieszkuj¹cemu razem z nim stale, przys³u-
guje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoœci okre-
œlonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodaw-
cê, który bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach przys³uguje
tylko jeden dodatek, wyp³acany przez wskazanego przez nie-
go pracodawcê.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczy-
cielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 28

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okre-
sie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagrodze-

nie;
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego;
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia

wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta
by³a umowa o pracê na czas okreœlony, dodatek wyp³aca
siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a
zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w od-
rêbnych przepisach.
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§ 29

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wnio-
sek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny wniosek nauczy-
cieli bêd¹cymi wspó³ma³¿onkami.

2. Dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy
Zawoja.

3. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpu-
j¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o je-
go przyznanie.

Rozdzia³ 9
Przepisy koñcowe

§ 30

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zawoja.

§ 31

Przepisy uchwa³y stosuje siê od dnia 1 stycznia 2009 roku.

§ 32

Traci moc uchwa³a Nr XVIII/115/2008 Rady Gminy Zawoja
z dnia 17 stycznia 2008 roku, w sprawie regulaminu okreœlaj¹-
cego wysokoœæ dodatków i innych sk³adników wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczegó³owych warunków ich przyznawania,
a tak¿e wysokoœæ, szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³a-
cania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

§ 33

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego

Przewodnicz¹cy Rady: K. Chowaniak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXV/214/2009
Rady Gminy Zawoja
z dnia 6 kwietnia 2009 r.

WYSOKOŒÆ  DODATKÓW  FUNKCYJNYCH
DLA STANOWISK  KIEROWNICZYCH

2074

Rozstrzygniêcie nadzorcze
PN.II.0911-107-09

z dnia 5 maja 2009 r.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr I 16, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458)

I. stwierdza siê niewa¿noœæ uchwa³y Nr XXXVII-291/09
Rady Gminy £apsze Ni¿ne z dnia 27 marca 2009 r. w spra-
wie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodat-
ku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodat-
ku za wys³ugê lat, szczegó³owe warunki obliczania i wy-
p³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ i zasady przy-
znawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla na-
uczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach na tere-
nie Gminy - w zakresie:
- zapisu § 5 ust. 4 lit. c) za³¹cznika do przedmiotowej uchwa³y,
- zapisu § 6 ust. 1 za³¹cznika do przedmiotowej uchwa³y,
- zapisu § 6 ust. 8 za³¹cznika do przedmiotowej uchwa³y,
- zapisu § 22 ust. 2 za³¹cznika do przedmiotowej uchwa³y

w zakresie s³ów "lub szkodliwych", - zapisu § 24 za³¹czni-
ka do przedmiotowej uchwa³y,

II. wskazuje siê na nieistotne naruszenie prawa w tekœcie
regulaminu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y w
takim zakresie, w jakim:
- w § 5 ust. 8 akapit ostatni regulaminu b³êdnie odes³ano do

nieistniej¹cej jednostki redakcyjnej uchwa³y, tj. ustêpu 2
§ 8 zamiast do § 5 rozdzia³u I,

- w § 6 ust. 5 lit. a) za³¹cznika do przedmiotowej uchwa³y
b³êdnie odes³ano do nieistniej¹cej jednostki redakcyjnej
uchwa³y, tj. § 8 ust. 2 i § 9 ust. 1 regulaminu zamiast do § 5
rozdzia³u I - III.

Uzasadnienie

Uchwa³¹ Nr XXXVII-291/09 z dnia 27 marca 2009 r. Rada
Gminy £apsze Ni¿ne ustali³a regulamin wynagradzania na-
uczycieli. Kwestionowan¹ uchwa³ê Rada Gminy podjê³a m.in.
w oparciu o art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 Ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z póŸn. zm.).

W wyniku dokonanej oceny przedmiotowej uchwa³y pod
k¹tem jej zgodnoœci z przepisami obowi¹zuj¹cego prawa or-
gan nadzoru kwestionuje dopuszczalnoœæ zapisów tej uchwa³y
wskazanych w sentencji niniejszego rozstrzygniêcia nadzor-
czego jako naruszaj¹cych aktualny porz¹dek prawny. I tak za-
uwa¿a siê, co nastêpuje.

I.
1) W §, 5 ust. 4 lit. c) za³¹cznika do przedmiotowej uchwa³y

Rada Gminy postanowi³a, ¿e warunkiem przyznania na-
uczycielowi dodatku motywacyjnego jest dbanie o este-
tykê i sprawnoœæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy
dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych.

Stanowisko

szko³y:
a) dyrektor szko³y podstawowej,
b) dyrektor zespo³u szkolno-przedszkol-

nego,
c)dyrektor zespo³u szkó³ licz¹cego do

10 oddzia³ów,
d)dyrektor zespo³u szkó³ licz¹cego od

11 do 14 oddzia³ów;
e)dyrektor zespo³u szkó³ licz¹cego po-

wy¿ej 14 oddzia³ów
f) kierownik punktu filialnego
g) kierownik hali widowiskowo-sporto-

wej.

Miesiêcznie
w z³otych

329

406

559

712

933
95

100 - 700

Przewodnicz¹cy Rady: K. Chowaniak
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Zdaniem organu nadzoru wskazany wy¿ej zapis regulami-
nu pozostaje w sprzecznoœci z norm¹ ujêt¹ w przepisie § 6
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pra-
cy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póŸn. zm.), który okreœla ogólne
warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjne-
go. To w³aœnie te warunki, wskazane w sposób ogólny w roz-
porz¹dzeniu, powinny stanowiæ podstawê dla organu prowa-
dz¹cego szko³ê, tj. Rady Gminy do ich skonkretyzowania w re-
gulaminie wynagradzania nauczycieli. Rol¹ rady gminy jest
bowiem uszczegó³owienie ogólnych wymienionych przez usta-
wodawcê warunków przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego, a nie ustanawianie nowych kryteriów.

Tymczasem przes³anki ustalone przez Radê Gminy £apsze
Ni¿ne w zapisie § 5 ust. 4 lit. c) analizowanego regulaminu
odpowiadaj¹ tylko czêœciowo katalogowi okreœlonemu w § 6
wy¿ej cytowanego rozporz¹dzenia. Wprowadzono bowiem
warunek "dbania o estetykê i sprawnoœæ powierzonych po-
mieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkol-
nych", który nie mieœci siê w katalogu warunków przyznawa-
nia dodatku motywacyjnego, okreœlonym w § 6 ww. rozporz¹-
dzenia. Co prawda przepis § 6 pkt 5 rozporz¹dzenia wskazuje
na "szczególnie efektywne wype³nianie zadañ i obowi¹zków
zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem" jako kryterium przy-
znania tego dodatku, jednak w ¿adnym razie warunek ten nie
mo¿e byæ traktowany jako to¿samy z zakwestionowanym za-
pisem regulaminu.

2) W § 6 ust. 1 regulaminu Rada Gminy przewidzia³a, ¿e:
"Œrodki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej
szko³y lub placówki stanowi¹ 4% stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego ze stopniem mgr
z przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z za³¹cznikiem
do rozporz¹dzenia MEiN w sprawie wysokoœci minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego pomno¿onej
przez iloœæ etatów przeliczeniowych nauczycieli wykaza-
nych w sprawozdaniu EN-3 i SIO".

Organ nadzoru stwierdza, ¿e cytowany zapis narusza prze-
pis art. 30 ust. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.) w brzmieniu
nadanym przez art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o zmianie Ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.
1). Upowa¿nia on bowiem organ prowadz¹cy szko³ê, bêd¹cy
jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, do okreœlenia dla nauczy-
cieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze re-
gulaminu m.in. wysokoœci stawek dodatków: za wys³ugê lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó-
³owe warunki przyznawania tych dodatków.

Powy¿szy regulamin stanowi akt prawa miejscowego, za-
tem winien zawieraæ tylko normy maj¹ce taki charakter, jak
równie¿ winien mieœciæ siê w granicach wskazanego w ww.
art. 30 ust. 6 upowa¿nienia ustawowego. Tymczasem zapis
okreœlaj¹cy pewn¹ pulê œrodków przeznaczonych na dodatki
motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów jest norm¹ plani-
styczn¹ dotycz¹c¹ bud¿etu i stanowi akt kierownictwa we-
wnêtrznego. Ze wzglêdu na rangê przepisów maj¹cych cha-
rakter prawa miejscowego (tzn. zawieraj¹cych w swej treœci
regulacje o charakterze normatywnym, w tym w szczególno-
œci tzw. nowm normatywne; bêd¹ce aktem generalnym i abs-
trakcyjnym; skierowanym do podmiotów zewnêtrznych wo-
bec gminy), nale¿y stwierdziæ, i¿ w jednym akcie prawnym nie
powinno siê umieszczaæ norm o ró¿nym charakterze. Maj¹c
powy¿sze na uwadze, w¹tpliwym jest, by zapis o wskazanym

w uchwale limicie œrodków przeznaczonych na wyp³atê dodat-
ków motywacyjnych dla nauczycieli szkó³ móg³ zostaæ umiesz-
czony w regulaminie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 Karty
Nauczyciela. Zamieszczaj¹c w regulaminie zapis w brzmieniu
jak w § 6 ust. 1 Rada Gminy naruszy³a kompetencjê wynika-
j¹c¹ w³aœnie z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, który w sposób
wyczerpuj¹cy okreœla co powinno zostaæ uregulowane w przed-
miotowym regulaminie.

3) Stosownie do brzmienia zapisu § 6 ust. 8 regulaminu
dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielom, któ-
rzy otrzymali kary przewidziane przepisami Karty Nauczy-
ciela i Kodeksu Pracy przez okres 12 miesiêcy od daty
udzielenia kary.

Organ nadzoru stoi na stanowisku, ¿e wprowadzaj¹c do re-
gulaminu wynagradzania nauczycieli powy¿sz¹ regulacjê Rada
Gminy £apsze Ni¿ne przekroczy³a zakres udzielonego jej w prze-
pisie art. 30 ust. 6 pkt 1 Ustawy Karata Nauczyciela upowa¿nie-
nia. Powo³any przepis prawa uprawnia bowiem radê gminy do
okreœlenia w regulaminie jedynie wysokoœci m.in. dodatku mo-
tywacyjnego i szczegó³owych warunków jego przyznawania.
Poza tak udzielonym umocowaniem pozostaje kwestia ustale-
nia sytuacji, w których dodatek ten nie przys³uguje.

Zgodnie z art. 7 Ustawy Zasadniczej organu w³adzy pu-
blicznej dzia³aj¹ w granicach i na podstawie prawa. Oznacza
to, ¿e ka¿da norma kompetencyjna musi byæ tak realizowana,
aby nie narusza³a innych przepisów Ustawy. Zakres upowa¿-
nienia winien zawsze byæ ustalany przez pryzmat zasad demo-
kratycznego pañstwa prawnego, dzia³ania w granicach i na
podstawie prawa.

Realizuj¹c kompetencjê wynikaj¹c¹ z ustaw organ admini-
stracji publicznej musi œciœle przestrzegaæ wytycznych zawar-
tych w upowa¿nieniu. Naczeln¹ zasad¹ prawa administracyj-
nego jest bowiem zakaz domniemania kompetencji. Normy
kompetencyjne powinny te¿ podlegaæ literalnej wyk³adni, nie
wolno dokonywaæ interpretacji rozszerzaj¹cej przepisów kom-
petencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze ana-
logii.

W œwietle powy¿szego stwierdziæ nale¿y, ¿e Rada Gminy
£apsze Ni¿e przyjmuj¹c zapis § 6 ust. 8 wykroczy³a poza wy-
tyczne wynikaj¹ce z art. 30 ust. 6 pkt 1 Ustawy Karta Nauczy-
ciela, co musi skutkowaæ delegalizacj¹ rz¹dzonego zapisu re-
gulaminu.

4) Na mocy § 22 ust. 2 kwestionowanego regulaminu
Rada Gminy przewidzia³a koniecznoœæ uwzglêdnienia kry-
terium szkodliwoœci dla zdrowia przy ustalaniu wysoko-
œci wynagrodzenia za godziny doraŸnego zastêpstwa.

W ocenie organu nadzoru na gruncie obowi¹zuj¹cych w da-
cie podjêcia przez Radê Gminy £apsze Ni¿ne przedmiotowej
uchwa³y przepisów prawa brak jest podstaw prawnych do przy-
znawania nauczycielom dodatku za szkodliwe dla zdrowia
warunki pracy, a w konsekwencji tak¿e do uwzglêdniania tego
dodatku przy obliczaniu wynagrodzenia za godziny zastêpstw
doraŸnych.

Jest tak dlatego, ¿e z dniem 1 stycznia 2007 r. zosta³a zmie-
niona treœæ art. 34 Karty Nauczyciela. Na mocy bowiem art. 5
pkt 3 Ustawy z dnia 18 paŸdziernika 2006 r. o zmianie i uchyle-
niu niektórych upowa¿nieñ do wydawania aktów wykonaw-
czych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600) art. 34 ust. 1 ostatnio cytowa-
nej Ustawy uzyska³ brzmienie: "Nauczycielom pracuj¹cym
w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach przys³uguje z tego tytu-
³u dodatek za warunki pracy". Jednoczeœnie z tym samym
dniem 1 stycznia br. utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ ust. 3 art. 34
w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ostatnio wymienionej Ustawy.

Wobec powy¿szego, w aktualnym stanie prawnym radzie
gminy nie przys³uguje uprawnienie do przyznawania nauczy-
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cielom dodatku za szkodliwe dla zdrowia warunki pracy. To
zaœ przes¹dza o zasadnoœci stwierdzenia niewa¿noœci zapisu
§ 22 ust. 2 omawianego regulaminu w zakresie s³ów "lub
szkodliwych".

Zauwa¿yæ te¿ trzeba, ¿e Rada Gminy zdaje siê mieæ œwia-
domoœæ wy¿ej opisanego stanu prawnego, bowiem w zapi-
sach § 17 i § 18 normuj¹cych materiê dodatków za warunki
pracy uregulowa³a jedynie - w ramach ustawowych kompe-
tencji - warunki przyznawania i wysokoœæ dodatków za trudne
i uci¹¿liwe warunki pracy.

5) Zgodnie z § 24 regulaminu "Dla ustalenia wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w któ-
rych przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy,
oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub
koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy
obowi¹zkowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 lub
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla na-
uczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy
dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymia-
rowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim ty-
godniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przy-
dzielonych w planie organizacyjnym".

Organ nadzoru zwraca uwagê, ¿e Ustawodawca nie prze-
widzia³ kompetencji dla organów stanowi¹cych jednostek sa-
morz¹du terytorialnego do ustalania zasad przyznawania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸ.nych
zastêpstw. Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e uchwalony regulamin nie
jest przepisem szczególnym w rozumieniu art. 80 Kodeksu pra-
cy, w zakresie okreœlania warunków zachowania lub utraty
prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny po-
nadwymiarowe lub doraŸnych zastêpstw. Wyklucza tak¹ mo¿-
liwoœæ brzmienie normy kompetencyjnej zawartej w art. 30
ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela, która upowa¿nia radê wy³¹cz-
nie do ustalenia warunków obliczania i wyp³acania wynagro-
dzenia za takie godziny. Organ prowadz¹cy w ramach regula-
minu ustala jedynie szczegó³owe warunki obliczania i wyp³a-
cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw. Natomiast przyznawanie wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe i doraŸnych zastêpstw na-
stêpuje w oparciu o zasady okreœlone w Karcie Nauczyciela i
Kodeksie pracy, do którego odsy³a art. 91c ust. 1 Karty Na-
uczyciela. Rozwi¹zanie zawarte w § 24 badanego regulaminu
w indywidualnym przypadku mo¿e doprowadziæ do pozbawie-
nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, pomimo
zachowania prawa do tego wynagrodzenia w oparciu o prze-
pisy prawa pracy, a tym samym stworzyæ rozwi¹zanie mniej
korzystne dla nauczycieli. To z kolei mo¿e byæ traktowane jako
naruszenie art. 9 § 2 Kodeksu pracy, który przewiduje, ¿e po-
stanowienia uk³adów zbiorowych pracy i porozumieñ zbioro-
wych oraz regulaminów i statutów nie mog¹ byæ mniej ko-
rzystne dla pracowników ni¿ przepisy Kodeksu pracy oraz in-
nych ustaw i aktów wykonawczych (vide: wyrok WSA we Wro-
c³awiu z dnia 13 sierpnia 2008 r., sygn. akt: IV SA/ Wr 197/07,
LEX 483250).

Tym samym powy¿sza regulacja zapisu § 24 regulaminu
zosta³a przyjêta z przekroczeniem zakresu delegacji wynikaj¹-
cej z art. 30 ust. 6 pkt 2 Ustawy Karta Nauczyciela, a zatem bez
podstawy prawnej.
II. Niezale¿nie od powy¿szego organ nadzoru wskazuje na

nieistotne naruszenie prawa zaistnia³e w kwestionowa-
nej uchwale.

I tak w § 5 ust. 8 akapit ostatni regulaminu b³êdnie odes³a-
no do nieistniej¹cej jednostki redakcyjnej uchwa³y, tj. ustêpu 2
§ 8 zamiast do § 5 rozdzia³u I regulaminu. Natomiast w § 6
ust. 5 lit. a) za³¹cznika do przedmiotowej uchwa³y b³êdnie ode-
s³ano do nieistniej¹cej jednostki redakcyjnej uchwa³y, tj. § 8
ust. 2 i § 9 ust. 1 regulaminu zamiast do § 5 rozdzia³u I - III.

Wobec powy¿szego, a zarazem wobec faktu, i¿ wskazane
w pkt II niniejszego rozstrzygniêcia nadzorczego uchybienia nie
stanowi¹ istotnego naruszenia prawa skutkuj¹cego stwierdze-
niem niewa¿noœci, organ nadzoru poprzesta³ jedynie na wska-
zaniu, i¿ przedmiotow¹ uchwa³ê, we wskazanym powy¿ej za-
kresie, wydano z nieistotnym naruszeniem prawa stosownie do
dyspozycji art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.).

W uwzglêdnieniu powy¿szego stwierdzenie niewa¿noœci
przedmiotowej oraz wskazanie nieistotnego naruszenia pra-
wa, w zakresie okreœlonym sentencj¹ niniejszego rozstrzygniê-
cia nadzorczego jest w pe³ni uzasadnione.

Na rozstrzygniêcie nadzorcze przys³uguje skarga do Woje-
wódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie.

Winno siê j¹ wnieœæ za poœrednictwem Wojewody Ma³o-
polskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego
rozstrzygniêcia.

z up. Wojewody Ma³opolskiego

Kierownik Oddzia³u
w Wydziale Prawnym i Nadzoru:

J. ¯urek-Wójcik

2075

Rozstrzygniêcie Nadzorcze
Nr PN.V.0911-18-09

z dnia 6 maja 2009 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
oraz z 2009 r. Nr 223, poz. 1458) stwierdza siê niewa¿noœæ
uchwa³y Nr XXXII/322/09 Rady Miejskiej w Bochni z dnia
26 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Bochni, czêœci okreœlonej w § 1
w pkt 3 w zakresie w jakim zmienia siê brzmienie § 3 w ust. 7
w zakresie s³ów "zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta" tej
uchwa³y.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Bochni uchwa³¹ Nr XXXII/322/2009 z dnia
26 marca 2009 r. dokona³a zmian w Statucie Miejskiego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Bochni.

W kwestionowanym zapisie w § 1 w pkt 3 w czêœci w jakiej
zmienia siê brzmienie § 3 w ust. 7 Rada postanowi³a, ¿e "szcze-
gó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ MOPS ustala Dyrektor w re-
gulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Burmi-
strza Miasta.

Zdaniem organu nadzoru, cytowany wy¿ej zapis w zakre-
sie s³ów "zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta" narusza
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obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny. W szczególnoœci brak jest upo-
wa¿nienia ustawowego do dzia³ania w kwestionowanej mate-
rii przez Burmistrza Miasta Bochnia. Wprawdzie mo¿na
uwzglêdniæ kompetencje organu wykonawczego gminy do
oddzia³ywania na kwestie zwi¹zane z organizacj¹ podleg³ych
jednostek organizacyjnych, w tym oœrodka pomocy spo³ecz-
nej, poprzez wydawanie aktów kierownictwa wewnêtrznego,
niemniej jednak nie powinno to odbywaæ siê poprzez regula-
cje statutowe, jak w przedmiotowej sprawie. Nale¿y bowiem
pamiêtaæ, ¿e zasadniczo w sferze uprawnieñ Burmistrza pozo-
staje zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jedno-
stek organizacyjnych oraz, jak w badanej materii, udzielanie
wzglêdnie mo¿liwoœæ udzielania stosownych upowa¿nieñ do
wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o obowi¹zu-
j¹ce przepisy prawa. Wszelkie ograniczenia w wype³nianiu
przez Dyrektora MOPS-u uprawnieñ i obowi¹zków kierownika
tej jednostki oraz pracodawcy winny wynikaæ z okreœlonych
unormowañ prawnych, a takowe w badanej sprawie nie wy-
stêpuj¹, w tym w art. 30 Ustawy o samorz¹dzie gminnym, jak
te¿ w art. 110 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
³ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póŸn. zm.).

Wskazaæ nadto nale¿y, ¿e w œwietle Ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z póŸn. zm.), oœrodki pomocy spo³ecznej jako jednostki bud¿e-
towe dzia³aj¹ na podstawie statutu okreœlaj¹cego w szczegól-
noœci jej nazwê, siedzibê i przedmiot dzia³alnoœci, w tym dzia-
³alnoœci podstawowej, nadany przez organ stanowi¹cy danej
gminy, a to w trybie dyspozycji normy z art. 20 ust. 2 i art. 21
ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 tej Ustawy. Natomiast organ wyko-
nawczy nie jest uprawniony do ingerowania w sprawy organi-
zacji wewnêtrznej tej jednostki.

W tym stanie rzeczy, nale¿a³o stwierdziæ niewa¿noœæ uchwa-
³y  w zakresie okreœlonym w sentencji rozstrzygniêcia.

Na niniejsze rozstrzygniêcie przys³uguje skarga do Woje-
wódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie. Winno siê j¹
wnieœæ za poœrednictwem Wojewody Ma³opolskiego w termi-
nie 30 dni od otrzymania niniejszego rozstrzygniêcia.

z up. Wojewody Ma³opolskiego

Kierownik Oddzia³u
w Wydziale Prawnym i Nadzoru:

J. ¯urek-Wójcik

2076

Rozstrzygniêcie nadzorcze
Nr PN.II.0911- 106 -09
z dnia 5 maja 2009 r.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 91 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z póŸn. zm.) stwierdza siê niewa¿noœæ uchwa³y Nr XXXI/272/
2009 Rady Miejskiej  Wolbrom z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szcze-
gó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowo  i godziny  doraŸnych
zastêpstw i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy
nauczycieli a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyzna-
wania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego w szko³ach i  pla-
cówkach  prowadzonych przez Gminê Wolbrom - w czêœci,
tj. w zakresie § 4 ust. 1 pkt 8 i 9,  § 5, § 7, § 8, § 9, § 10 ust. 2
i 3  § 12 ust. 3 § 14 ust. 1,2 i 4 , § 15 ust. 2 i 4 ,§ 17 ust. 1 i 3, § 19

ust. 1,2,3 i 4 , § 20 , § 22  regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ
stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki oblicza-
nia i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
wo i godziny  doraŸnych zastêpstw i innych œwiadczeñ wynika-
j¹cych ze stosunku pracy nauczycieli a tak¿e wysokoœæ oraz
szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku miesz-
kaniowego w szko³ach i  placówkach,   stanowi¹cego za³¹cznik
do cyt. uchwa³y.

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2009 r. Rada Miejska Wolbrom podjê³a
uchwa³ê Nr XXXI/272/2009 w sprawie regulaminu okreœlaj¹-
cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe wa-
runki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny  doraŸnych zastêpstw i innych œwiad-
czeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli a tak¿e wy-
sokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania
dodatku mieszkaniowego w szko³ach i  placówkach  prowadzo-
nych przez Gminê.

Przedmiotowy regulamin w ocenie organu nadzoru zawie-
ra uchybienia, które w istotny sposób naruszaj¹ obowi¹zuj¹cy
porz¹dek prawny i tym samym uzasadniaj¹ stwierdzenie nie-
wa¿noœci przedmiotowej uchwa³y w zakresie okreœlonym sen-
tencj¹ niniejszego rozstrzygniêcia.

I tak zauwa¿a siê co nastêpuje.
W § 4 ust. 1 pkt 8 i 9, regulaminu stanowi¹cego za³¹cznik do

kwestionowanej uchwa³y Rada Gminy postanowi³a, i¿ warun-
kiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest
uzyskanie osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuñczych    a w szczególnoœci " dba³oœæ o estetykê pomiesz-
czeñ i sprawnoœæ powierzonych pomocy dydaktycznych oraz
innych urz¹dzeñ szkolnych", " prawid³owe prowadzenie doku-
mentacji szkolnej i pedagogicznej" .

W ocenie organu nadzoru kwestionowane zapisy naruszaj¹
postanowienia § 6 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji narodo-
wej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pra-
cy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póŸn. zm.). To w³aœnie te warunki
i ich rozwiniêcie powinny stanowiæ podstawê dla organu pro-
wadz¹cego szko³ê, czyli radê gminy do uregulowania kwestii
dodatku motywacyjnego w przedmiotowym regulaminie. Wa-
runki okreœlone przez Radê Gminy w  § 4 regulaminu, w zakwe-
stionowanym zakresie, odpowiadaj¹ czêœciowo katalogowi
zawartemu w powo³anym rozporz¹dzeniu jednak¿e w uchwa-
le wprowadzono równie¿ warunki wykraczaj¹ce poza katalog
okreœlony w rozporz¹dzeniu.  Zapis § 6 pkt 5 rozporz¹dzenia
mówi o : "szczególnie efektywnym wype³nieniu zadañ i obo-
wi¹zków zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem", jednak¿e
warunek ten nie mo¿e byæ traktowany jako to¿samy z zakwe-
stionowanymi zapisami.

W § 5 regulaminu, stanowi¹cego za³¹cznik do kwestiono-
wanej uchwa³y Rada Gminy wprowadzi³a zapis w brzmieniu,
i¿  " ustala siê œrodki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek
motywacyjny dla nauczycieli - w wysokoœci 3,5% wynagro-
dzenia zasadniczego na jeden pe³ny etat przeliczeniowy na-
uczyciela, a dla dyrektorów szkó³ w wysokoœci 3,5% wynagro-
dzenia zasadniczego dyrektorów".

Organ nadzoru stwierdza, ¿e cytowany zapis narusza nor-
mê art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.)

Poz. 2075, 2076



— 9956 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 286

w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2009 r. Nr 1 poz. 1) który to przepis upowa¿nia organ prowa-
dz¹cy szko³ê, bêd¹cy jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, do
okreœlenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu za-
wodowego, w drodze regulaminu m.in. wysokoœci stawek do-
datków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-
runki pracy oraz szczegó³owych warunków przyznawania tych
dodatków.

Powy¿szy regulamin stanowi akt prawa miejscowego, za-
tem  winien zawieraæ tylko normy maj¹ce taki charakter, jak
równie¿ winien mieœciæ siê w granicach wskazanego w ww.
art. 30 ust. 6 upowa¿nienia ustawowego. Tymczasem zapis
okreœlaj¹cy pewn¹ pulê œrodków przeznaczonych na dodatki
motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów jest norm¹ plani-
styczn¹ dotycz¹c¹ bud¿etu i stanowi akt kierownictwa we-
wnêtrznego. Ze wzglêdu na rangê przepisów maj¹cych cha-
rakter prawa miejscowego (tzn. zawieraj¹cych w swej treœci
regulacje o charakterze normatywnym, w tym w szczególno-
œci tzw. novum normatywne; bêd¹cych aktem generalnym
i abstrakcyjnym; skierowanym do podmiotów zewnêtrznych
wobec gminy), nale¿y stwierdziæ, i¿ w jednym akcie prawnym
nie powinno siê umieszczaæ norm o ró¿nym charakterze. Ma-
j¹c powy¿sze na uwadze, w¹tpliwym jest by zapis o limicie
œrodków przeznaczonych na wyp³atê dodatków motywacyj-
nych dla nauczycieli i dyrektorów szkó³ spe³nia³ delegacjê za-
wart¹ w przepisie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela. Zamiesz-
czaj¹c zapis w regulaminie w kwestionowanym brzmieniu Rada
Gminy naruszy³a kompetencjê wynikaj¹c¹ w³aœnie z art. 30
ust. 6 Karty Nauczyciela, który w sposób wyczerpuj¹cy okre-
œla co powinno zostaæ uregulowane w przedmiotowym regu-
laminie.

W wyniku dokonanej oceny uchwa³y w aspekcie jej zgod-
noœci z prawem, organ nadzoru kwestionuje równie¿ dopusz-
czalnoœæ innych ( ni¿ej opisanych) zapisów przedmiotowego
regulaminu, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y, przywo³a-
nych w sentencji rozstrzygniêcia, jako naruszaj¹cych porz¹dek
prawny, bowiem Rada Miejska Wolbrom, ustanawiaj¹c je prze-
kroczy³a upowa¿nienie ustawowe.

W doktrynie i w orzecznictwie panuje zgodnoœæ co do naka-
zu œcis³ej wyk³adni prawodawczych norm kompetencyjnych,
zakazu stosowania wyk³adni rozszerzaj¹cej oraz analogii. Or-
gan administracji wykonuj¹cy kompetencjê prawodawcz¹ nie
jest upowa¿niony ani do regulowania tego, co zosta³o ju¿ usta-
wowo uregulowane, ani do wychodzenia poza zakres upowa¿-
nienia ustawowego.

Kwestionowane zapisy pozostaj¹ zatem w sprzecznoœci
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, m. in.art.30 ust. 6, art. 34
ust. 1, art. 35, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela, cyt. powy¿ej oraz przepisami rozporz¹dze-
nia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycz-
nia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 ze zm.).

Przyk³adem przekroczenia normy kompetencyjnej zawar-
tej w art. 30 ust. 6 Kart Nauczyciela  stanowi § 7 regulaminu
w którym Rada Miejska okreœli³a okolicznoœci ze wzglêdu na
które dodatek motywacyjny nie zostanie przyznany.

W wyroku z dnia 13 sierpnia 2008 r. (IV SA/Wr 197/08)
Wojewódzki S¹d Administracyjny we Wroc³awiu orzek³, ¿e
w przypadku sk³adników wynagrodzenia nauczycieli, takich jak
dodatek motywacyjny, za wys³ugê lat, funkcyjny oraz za wa-
runki pracy, upowa¿nienie do dookreœlenia przepisów ustawy

przez radê gminy dotyczy takich kwestii jak okreœlenie wyso-
koœci stawek tych dodatków oraz szczegó³owych warunków
ich przyznawania, z zastrze¿eniem, ¿e te "szczegó³owe warun-
ki" musz¹ mieœciæ siê w ramach ogólnych warunków okreœlo-
nych w rozporz¹dzeniu wykonawczym do ustawy, tj. rozporz¹-
dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycz-
nia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy. Organ nie ma
w szczególnoœci kompetencji do okreœlenia w regulaminie oko-
licznoœci, ze wzglêdu na które dodatek jest przyznawany lub
powinien zostaæ zwrócony, czy ze wzglêdu na które nie zosta-
nie przyznany.

I tak w dalszej kolejnoœci warto zwróciæ uwagê na orzecze-
nie Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Lublinie (sygn.
III SA/Lu 207/08), w którym wskazano, ¿e rol¹ rady gminy jest
uszczegó³owienie ogólnych wymienionych przez ustawodawcê
warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjne-
go, a nie ustanawianie nowych kryteriów. S¹d stwierdzi³, ¿e
przepis art. 30 ust. 6 Karty nauczyciela upowa¿nia organ pro-
wadz¹cy szko³ê do okreœlenia w drodze regulaminu m.in. wyso-
koœci stawek dodatku motywacyjnego oraz szczegó³owe wa-
runki jego przyznawania, ale w upowa¿nieniu tym nie mieœci siê
kompetencja organu do uregulowania warunków, w których
dodatek nie mo¿e byæ nauczycielowi przyznany.

Podobna teza zosta³a zawarta w cyt. wyroku z dnia 13 sierp-
nia 2008 r. (IV SA/Wr 197/08), w którym Wojewódzki S¹d Ad-
ministracyjny we Wroc³awiu orzek³, ¿e w przypadku sk³adni-
ków wynagrodzenia nauczycieli, takich jak dodatek motywa-
cyjny, za wys³ugê lat, funkcyjny oraz za warunki pracy, upo-
wa¿nienie do dookreœlenia przepisów ustawy przez radê gmi-
ny dotyczy takich kwestii jak okreœlenie wysokoœci stawek tych
dodatków oraz szczegó³owych warunków ich przyznawania,
z zastrze¿eniem, ¿e te "szczegó³owe warunki" musz¹ mieœciæ
siê w ramach ogólnych warunków okreœlonych w rozporz¹-
dzeniu wykonawczym do ustawy przez Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu. Organ nie ma w szczególnoœci kompetencji
do okreœlenia w regulaminie okolicznoœci, ze wzglêdu na które
dodatek powinien zostaæ zwrócony, czy ze wzglêdu na które
nie zostanie przyznany.

Zdaniem organu nadzoru nie ma równie¿ podstawy praw-
nej do ingerencji w przyznawanie dodatku motywacyjnego na-
uczycielowi przeniesionemu do innej szko³y, na podstawie art.
18, 19 Karty Nauczyciela, przez dyrektora szko³y, do której
nauczyciel zosta³ przeniesiony, b¹dŸ dyrektora szko³y w której
nauczyciel uzupe³nia etat (§ 8 ust. 1 i 2 regulaminu).

Organ nadzoru podnosi, i¿ kolejnym przyk³adem przekro-
czenia normy kompetencyjnej zawartej w art. 30 ust. 6 Kart
Nauczyciela oraz stanowienia przez radê uregulowañ przyjê-
tych w Kodeksie pracy s¹ zapisy § 10 ust. 2 i 3 regulaminu,
w których Rada Miejska stanowi o warunkach i okresach w
których przys³uguje dodatek za wys³ugê lat ("pocz¹wszy od
pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku (...),
"za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku  nast¹pi³o
od pierwszego dnia miesi¹ca", czy te¿ "dodatek przys³uguje w
okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania
zdrowia (…)".

Teza wyroku z dnia 13 sierpnia 2008 r. (IV SA/Wr 197/08)
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego we Wroc³awiu, cyt.
powy¿ej znajduje odniesienie tak¿e  do tych¿e zapisów.

Teza wyroku znajduje równie¿ odniesienie do zapisów § 14
ust. 1, 2 regulaminu, w których rada normuje prawa do dodat-
ku funkcyjnego (" prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
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pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w któ-
rym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego (…)
a tak¿e "dodatki funkcyjne nie przys³uguj¹ w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie urlopu dla pora-
towania zdrowia (…)."

Organ nadzoru kwestionuje tak¿e zapis § 12 ust. 3 regula-
minu w brzmieniu " dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora szko³y ( placówki) przys³uguje wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po
trzech miesi¹cach zastêpstwa". Powy¿szy zapis narusza po-
stanowienia art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela, który stanowi, i¿
zmiana wysokoœci wynagrodzenia w czasie trwania stosunku
pracy w zwi¹zku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu za-
wodowego nauczyciela nastêpuje z pierwszym dniem roku
szkolnego nastêpuj¹cego po roku szkolnym, w którym nauczy-
ciel uzyska³ wy¿szy stopieñ awansu ( zd. 1). Zmiana wysokoœci
wynagrodzenia z innych przyczyn nastêpuje z pierwszym dniem
najbli¿szego miesi¹ca kalendarzowego, je¿eli inne przyczyny
nie nast¹pi³y od pierwszego dnia danego miesi¹ca kalenda-
rzowego ( zd. 2). Tak wiêc je¿eli wicedyrektor pe³ni obowi¹zki
dyrektora szko³y, powinien mu zostaæ przyznany zgodnie z po-
wy¿szym ustawowym zapisem z pierwszym dniem najbli¿sze-
go miesi¹ca kalendarzowego, a  nie od pierwszego dnia mie-
si¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach
zastêpstwa.

Organ nadzoru kwestionuje tak¿e zapis § 15 ust. 2 i 4, § 19
ust. 4 regulaminu w brzmieniu, i¿ " dodatek za trudne warunki
pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy
(…), " dodatek za trudne warunki pracy wyp³aca siê za ka¿d¹
efektywnie przepracowan¹  godzinê zajêæ(…)" oraz " wyna-
grodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych
zastêpstw przys³uguje za faktycznie zrealizowane"

 Kwestionowane zapisy znajduj¹ odniesienie w wyroku
z dnia 21 sierpnia 2008 r. (IV S.A./Wr 294/08) gdzie trafnie za-
uwa¿y³ Wojewódzki S¹d Administracyjny we Wroc³awiu, ¿e
Kodeks pracy w art. 80 ustanawia zasadê, ¿e wynagrodzenie
przys³uguje za okres faktycznie wykonywanej pracy oraz za
okres, gdy pracownik nie œwiadczy pracy, lecz przepisy przy-
znaj¹ mu prawo do wynagrodzenia. Wojewódzki S¹d Admini-
stracyjny we Wroc³awiu wskaza³, tak¿e  ¿e postanowienia
uchwa³odawcze organu stanowi¹cego gminy nie mog¹ uza-
le¿niaæ wyp³aty okreœlonych sk³adników wynagrodzenia od
efektywnoœci przepracowanych godzin. Zgodnie z zasad¹ wy-
ra¿on¹ w art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przys³uguje
za pracê wykonan¹, zaœ za czas niewykonywania pracy pra-
cownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, gdy przepisy pra-
wa pracy tak stanowi¹. Rada nie mo¿e uzale¿niaæ wyp³aty
któregoœ ze sk³adników wynagrodzenia od efektywnego, czy
te¿ faktycznego wykonywania pracy, tym samym Rada nie
mo¿e stanowiæ przepisów mniej korzystnych dla pracowników
ni¿ Kodeks pracy.

Organ nadzoru podnosi, i¿ w §17 ust. 1 regulaminu ustalo-
no, ¿e "w razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy i  za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo do jednego, wy¿szego dodatku". W ocenie organu nad-
zoru brak jest podstaw do przyjêcia takiego uregulowania,
bowiem zarówno Karta Nauczyciela ani wydane na jej podsta-
wie rozporz¹dzenie nie ograniczaj¹ uprawnienia nauczyciela
do otrzymania przedmiotowych dodatków, gdy spe³nia prze-
s³anki okreœlone zarówno w § 8, odnoœnie warunków trudnych
jak i w § 9, odnoœnie warunków uci¹¿liwych, cyt. rozporz¹dze-
nia MENiS, czyli w razie zbiegu tytu³ów do obu przedmioto-
wych dodatków. Przepisy prawne w sposób odrêbny okreœlaj¹
przes³anki do nabycia dodatku za trudne warunki pracy oraz
dodatku za uci¹¿liwe warunki pracy. Oznacza to, ¿e w razie

spe³nienia przez uprawniony podmiot przes³anek do ka¿dego
z tych dodatków, uzyskuje on uprawnienia do uzyskania obu
przedmiotowych dodatków. Organ nadzoru zauwa¿a, i¿ zgod-
nie z systematyk¹ przyjêt¹ przez ustawodawcê w rozporz¹-
dzeniu, warunki uci¹¿liwe to szczególny rodzaj trudnych wa-
runków pracy. Warunki trudne s¹ wymienione w sposób enu-
meratywny w  § 8 wy¿ej cytowanego rozporz¹dzenia, nato-
miast warunki uznane za uci¹¿liwe, okreœlone s¹ w § 9 przed-
miotowego aktu prawnego. Zgodnie z brzmieniem  § 9 , "za
pracê wykonan¹ w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowa-
dzenie przez nauczycieli zajêæ w trudnych warunkach", po czym
ustawodawca wylicza w sposób enumeratywny, jakie to s¹
warunki. Wynika z powy¿szego, i¿ warunki uci¹¿liwe to kwalifi-
kowany rodzaj warunków trudnych, bowiem s¹ to warunki trud-
ne, które dodatkowo spe³niaj¹ wymienione przez ustawodaw-
cê przes³anki. W zwi¹zku z powy¿szym organ nadzoru zazna-
cza, ¿e dopiero w sytuacji, gdyby Rada Miejska postanowi³a, i¿
w zbiegu uprawnieñ do obydwu dodatków na podstawie jed-
nego zdarzenia (jednego tytu³u), nauczycielowi nale¿a³oby siê
tylko jeden dodatek, to wtedy nie zosta³yby naruszone normy
wynikaj¹ce z wy¿ej cyt. przepisów, a okreœlaj¹ce warunki przy-
znawania przedmiotowych dodatków.

  Za sprzeczne z przepisami prawa nale¿y uznaæ tak¿e po-
stanowienia § 19 ust. 1 do 3 regulaminu, zgodnie z którymi
"Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone
w planie organizacyjnym nie przys³uguj¹ za dni, w których na-
uczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñ-
czenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy"(§ 19 ust 1). Organ nadzoru podnosi, i¿
rozwi¹zanie takie mo¿e doprowadziæ do pozbawienia wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe, pomimo zachowania
prawa do tego wynagrodzenia w oparciu o przepisy prawa
pracy i tym samym stworzyæ rozwi¹zanie mniej korzystne dla
nauczycieli, a to z kolei mo¿e byæ traktowane jako naruszenie
przepisu art. 9 § 2 Kodeksu pracy.

W kontekœcie zgodnoœci z prawem zapisów § 19 regulami-
nu na uwagê zas³uguje orzecznictwo s¹dów administracyjnych
w kwestii wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dzin doraŸnych zastêpstw.
S¹d podkreœli³ (cyt. powy¿ej wyrok z  dnia 13 sierpnia 2008r. IV
SA/Wr 197/08) , ¿e ustawodawca nie przewidzia³ kompetencji
dla organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorial-
nego do ustalania zasad przyznawania wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw. "Or-
gan prowadz¹cy w ramach regulaminu ustala jedynie szcze-
gó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw.
Natomiast przyznawanie wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i doraŸnych zastêpstw nastêpuje w oparciu o zasady
okreœlone w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy (…) W nor-
mie kompetencyjnej nie mieœci siê natomiast upowa¿nienie
do decydowania w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje
lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we niezrealizowane".

Za sprzeczne z przepisami prawa nale¿y uznaæ tak¿e posta-
nowienie § 19 ust. 2 regulaminu, zgodnie z którym "dla ustale-
nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach,
w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹
w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby godzin po-
nadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ,(…) pomniejszony o 1/5 wymiaru (lub 1/4, gdy
dla nauczyciela ustalono 4-dniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ

Poz. 2076



— 9958 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 286

usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub ka¿dy dzieñ usta-
wowo wolny od pracy(...)"
Tezê te wywiedziono z wyroku NSA z dnia 3 marca 2008 r.
I OSK 1873/07.

W kontekœcie cyt. orzecznictwa przyk³adem niezgodnych
z prawem rozwi¹zañ w przedmiotowym regulaminie s¹ nie
tylko zapisy § 19 ust. 1 i 2, w którym Rada Gminy decyduje,
kiedy nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe, ale równie¿ § 19 ust. 3, w któ-
rym traktuje siê jako odbyte godziny ponadwymiarowe np.
"w zwi¹zku z zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii, mrozu
lub innych zdarzeñ oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy z tytu³u zwolnienia z pracy zawodowej na czas nie-
zbêdny do wykonywania doraŸnej czynnoœci wynikaj¹cej z jego
funkcji zwi¹zkowej" .

Organ nadzoru podnosi, i¿ w  § 20 regulaminu postanowio-
no, ¿e "nauczycielowi, który sprawowa³ opiekê nad dzieæmi
wyje¿d¿aj¹cymi do innych miejscowoœci  w ramach tzw.  zielo-
nych szkó³ przys³uguje odrêbne wynagrodzenie jak za 10 go-
dzin ponadwymiarowych tygodniowo. Organ nadzoru podno-
si, i¿ cytowany zapis nie znajduje oparcia w obowi¹zuj¹cym
porz¹dku prawnym. W szczególnoœci organ nadzoru zauwa¿a,
¿e art. 35 Karty Nauczyciela normuj¹cy materiê wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowo nie ogranicza wysokoœci
wynagrodzenia nauczycieli realizuj¹cych zajêcia opiekuñcze
ponad tygodniowy obowi¹zkowy wymiar tych godzin, a wiêc
np. podczas tzw. "zielonych szkó³" do wynagrodzenia jedynie
za kilka godzin. Ograniczenia takiego nie zawieraj¹ tak¿e inne
przepisy prawa. Zatem pozbawiaj¹c nauczycieli za czêœæ zre-
alizowanych podczas wyjazdów z dzieæmi godzin ponadwymia-
rowych rada gminy naruszy³a przepisy prawa.

Zdaniem organu nadzoru Rada Miejska w § 22 ust. 1 regu-
laminu w sposób nieuprawniony ograniczy³a kr¹g podmiotów
uprawnionych do dodatku mieszkaniowego do nauczycieli pra-
cuj¹cych w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin, wbrew postanowieniom
art. 54 ust. 1 i ust.3 Karty Nauczyciela.

W wyroku z dnia 9 listopada 2006 r. Wojewódzki S¹d Admi-
nistracyjny we Wroc³awiu (IV SA/Wr 560/06) stwierdzi³, ¿e usta-
wodawca nie przewidzia³ dla rady gminy kompetencji do usta-
lenia w drodze regulaminu wynagradzania, pocz¹tkowego oraz
koñcowego terminu wyp³aty wynagrodzenia, a tak¿e ustale-
nia, czy bêdzie ono wyp³acane z góry czy z do³u, poniewa¿
regulacje tak¹ zawiera Karta Nauczyciela, zatem postanowie-
nia § 9 , § 14 ust. 4, § 17 ust. 3 zosta³y uchwalone z naruszeniem
prawa.

Z uwagi na powa¿ne przekroczenie kompetencji prawodaw-
czej organ nadzoru stwierdza, i¿ w jego ocenie kwestionowane
zapisy regulaminu w sposób istotny naruszaj¹ obowi¹zuj¹cy
porz¹dek prawny, a podniesione wy¿ej argumenty czyni¹ za-
sadnym niniejsze rozstrzygniêcie nadzorcze, stwierdzaj¹ce nie-
wa¿noœæ powo³anej na wstêpie uchwa³y w zakresie okreœlo-
nym sentencj¹ niniejszego rozstrzygniêcia nadzorczego.

Na rozstrzygniêcie nadzorcze przys³uguje skarga do Woje-
wódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie. Winno siê j¹
wnieœæ za poœrednictwem Wojewody Ma³opolskiego w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygniêcia.

z up. Wojewody Ma³opolskiego

Dyrektor
Wydzia³u Prawnego i Nadzoru:

M. Chrapusta

2077

Rozstrzygniêcie nadzorcze
Nr PN.II.0911-113-09
z dnia 7 maja 2009 r.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) stwierdza siê niewa¿noœæ uchwa³y
Nr XXXV/214/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 kwietnia
2009 r. w sprawie regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ do-
datków i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli oraz
szczegó³owych warunków ich przyznawania, a tak¿e wyso-
koœæ, szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczy-
cielskiego dodatku mieszkaniowego, w czêœci:
- § 6 ust. 1 ust. 2;
- § 9 ust. 2; § 10 ust. 2; § 12 ust. 5;
- § 13 ust. 1 w zakresie s³ów "lub szkodliwych dla zdrowia";
- § 13 ust. 2 pkt 1 w zakresie s³ów "oraz szkodliwoœci dla

zdrowia";
- § 16;
- § 18 ust. 1 w zakresie s³ów "lub szkodliwych dla zdrowia";
- § 18 ust. 5 i 6;
- § 26;
- § 27 ust.1 w zakresie s³ów "zatrudnionemu w wymiarze

nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego  wymiaru zajêæ."

Uzasadnienie

Uchwa³¹ Nr XXXV/214/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. Rada
Gminy Zawoja przyjê³a regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ do-
datków i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli oraz
szczegó³owych warunków ich przyznawania, a tak¿e wysokoœæ,
szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczyciel-
skiego dodatku mieszkaniowego.

Jako podstawê prawn¹ ww. uchwa³y przywo³ano art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.),
art. art. 30 ust. 6, 10 i 10a, art. 54 ust. 7 w zwi¹zku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.).

Przedmiotowy Regulamin w ocenie organu nadzoru zawiera
uchybienia, które w istotny sposób naruszaj¹ obwi¹zuj¹cy po-
rz¹dek prawny i tym samym uzasadniaj¹ stwierdzenie nie-
wa¿noœci kwestionowanej uchwa³y w zakresie okreœlonym
sentencj¹ niniejszego rozstrzygniêcia.

Przepis art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczycie-
la (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1) upowa¿nia organ prowadz¹cy
szko³ê, bêd¹cy jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, do okre-
œlenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodo-
wego, w drodze regulaminu:
1) wysokoœci stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjne-

go, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owe wa-
runki przyznawania tych dodatków, z zastrze¿eniem;

2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraŸnych za-
stêpstw, z zastrze¿eniem art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela;

3) wysokoœæ i warunki wyp³acania nagród i innych œwiadczeñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy, z wy³¹czeniem œwiadczeñ
z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych i dodatków
socjalnych okreœlonych w art. 54, o ile nie zosta³y one okre-
œlone w ustawie lub w odrêbnych przepisach
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- w taki sposób, aby œrednie wynagrodzenia nauczycieli, sk³a-
daj¹ce siê z ww. sk³adników, odpowiada³y na obszarze dzia-
³ania danej jednostki samorz¹du terytorialnego co najmniej
œrednim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art.
30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Przyjêty przez Radê Gminy Regulamin winien mieœciæ siê
w granicach wskazanego w ww. art. 30 ust. 6 upowa¿nienia
ustawowego, jak równie¿ winien uwzglêdniaæ postanowienia
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22
poz. 181).

Kwestionowane zapisy Regulaminu naruszaj¹ ww. przepi-
sy prawa.

W § 6 ust. 1 przedmiotowego Regulaminu Rada Gminy
postanowi³a, i¿: "W ka¿dej szkole tworzy siê fundusz przezna-
czony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokoœci
5% planowanych œrodków na wynagrodzenia zasadnicze dla
nauczycieli oraz w kwocie 1400z³ na dodatki motywacyjne dla
wszystkich dyrektorów szkó³."

W ocenie organu nadzoru, powy¿szy zapis, okreœlaj¹cy pla-
nowany w bud¿etach szkó³ limit œrodków przeznaczonych na
dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów, wykracza
poza wskazan¹ powy¿ej delegacjê ustawow¹.

Organ nadzoru zwraca uwagê, i¿ regulamin stanowi akt
prawa miejscowego, zatem winien zawieraæ tylko normy ma-
j¹ce taki charakter. Tymczasem zapisy okreœlaj¹ce limit œrod-
ków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i
dyrektorów s¹ normami planistycznymi dotycz¹cymi bud¿etu
i stanowi¹ akt kierownictwa wewnêtrznego. Ze wzglêdu na
rangê przepisów maj¹cych charakter prawa miejscowego (tzn.
zawieraj¹cych w swej treœci regulacje o charakterze norma-
tywnym, bêd¹ce aktem generalnym i abstrakcyjnym; skiero-
wanym do podmiotów zewnêtrznych wobec gminy), nale¿y
stwierdziæ, i¿ w jednym akcie prawnym nie powinno siê umiesz-
czaæ norm o ró¿nym charakterze.

W § 6 ust. 2 Regulaminu Rada Gminy postanowi³a, i¿ "Przy-
znanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzale¿nione jest
od przepracowania w szkole co najmniej 4 miesiêcy."

W ocenie organu nadzoru, przes³anka warunkuj¹ca otrzy-
manie dodatku motywacyjnego od d³ugoœci zatrudnienia w da-
nej placówce, nie mieœci siê wœród ogólnych warunków przy-
znawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, okreœlonych
we wspomnianym rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.

Upowa¿nienie ustawowe do dookreœlenia zapisów usta-
wowych przez radê gminy dotyczy takich kwestii jak okreœle-
nie wysokoœci stawek dodatków oraz szczegó³owych warun-
ków ich przyznawania, z zastrze¿eniem, ¿e te szczegó³owe
warunki musz¹ mieœciæ siê w ramach ogólnych warunków
okreœlonych w ww. rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu. Rol¹ rady gminy jest bowiem uszczegó³owie-
nie ogólnych wymienionych przez ustawodawcê warunków
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, a nie
ustanawianie nowych warunków. Powy¿sze stanowisko jest
akceptowane przez orzecznictwo s¹dowoadministracyjne (np.
wyrok  WSA we Wroc³awiu z dnia 13 sierpnia 2008 r. sygn.
akt. IV SA/Wr 197/08; wyrok WSA w Lublinie sygn. akt III SA/
Lu 207/08).

Rada Gminy Zawoja reguluj¹c zagadnienia zwi¹zane z do-
datkami funkcyjnymi dla nauczycieli za wychowawstwo klasy
oraz za sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u postanowi³a, i¿
dodatek nie jest uwzglêdniany do podstawy wymiaru wyna-
grodzenia chorobowego i zasi³ków (§ 9 ust. 2; § 10 ust. 2 Re-
gulaminu) natomiast dodatek funkcyjny dla dyrektora jest
uwzglêdniany do podstawy wymiaru wynagrodzenia choro-
bowego i zasi³ków (§ 12 ust. 5 Regulaminu).

W ocenie organu nadzoru, w normie kompetencyjnej z art. 30
ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela nie mieœci siê upowa¿nienie do
ujêcia w Regulaminie zapisów rozstrzygaj¹cych kwestie zalicza-
nia lub nie zaliczania sk³adników wynagrodzenia do podstawy
wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasi³ków.

To¿sam¹ argumentacjê w zakresie przekroczenia granic
upowa¿nienia ustawowego wynikaj¹cego z art. 30 ust. 6 usta-
wy Krata Nauczyciela, nale¿y podnieœæ w stosunku do posta-
nowieñ § 26 Regulaminu stanowi¹cych, i¿ "Nagrody Wójta i dy-
rektora szko³y nie s¹ wliczane do wymiaru œwiadczeñ, gdy¿
pobieranie wynagrodzenia chorobowego oraz zasi³ków nie
wp³ywa na przyznanie i wysokoœæ nagrody."

Rada Gminy w kwestionowanym regulaminie przewidzia-
³a, wœród dodatków za warunki pracy, dodatek z tytu³u pracy
w szkodliwych dla zdrowia warunkach (w § 13 ust. 1, ust. 2
pkt 1 Regulaminu). Natomiast w § 18 ust. 1 Regulaminu wy-
nagradzania nauczycieli, Rada Gminy okreœli³a czynniki, które
wp³ywaj¹ na wysokoœæ wynagrodzenia nauczyciela za jedn¹
godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doraŸnego zastêpstwa.
Jednym z wymienionych czynników jest dodatek za warunki
pracy, je¿eli praca odbywa siê w warunkach szkodliwych dla
zdrowia.

W ocenie organu nadzoru, brak podstawy prawnej do wpro-
wadzenia takich zapisów w Regulaminie. Powy¿sze wynika
z faktu, i¿ art. 34 ustawy Karta Nauczyciela, traktuj¹cy m.in.
o dodatku za szkodliwe warunki pracy, zosta³ zmieniony z dniem
1 stycznia 2007 r. na mocy ustawy z dnia 18 paŸdziernika 2006 r.
o zmianie i uchyleniu niektórych upowa¿nieñ do wydawania
aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600). Tym samym
na gruncie obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych ra-
dzie gminy nie przys³uguje uprawnienie do okreœlenia dodat-
ku dla nauczycieli za szkodliwe dla zdrowia warunki pracy. Za-
tem dodatek za szkodliwe dla zdrowia warunki pracy nie mo¿e
równie¿ wp³ywaæ na wysokoœæ wynagrodzenia nauczycieli za
jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doraŸnego zastêp-
stwa.

Powy¿sze uwagi dotycz¹ równie¿ postanowieñ § 16 Regu-
laminu w brzmieniu: "Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w wa-
runkach szkodliwych okreœlonych w odrêbnych przepisach
wydanych przez ministra w³aœciwego do spraw zdrowia, w po-
rozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw pracy oraz mini-
strem w³aœciwym do spraw oœwiaty i wychowania, przys³u-
guje dodatek:."

Organ nadzoru zwraca uwagê, i¿ przepis art. 34 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela, który stanowi³ podstawê do wydania takiego
rozporz¹dzenia zosta³ uchylony z dniem 1 stycznia 2007 r., na
mocy wspomnianej ustawy z dnia 18 paŸdziernika 2006 r. o zmia-
nie i uchyleniu niektórych upowa¿nieñ do wydawania aktów wy-
konawczych. Tym samym nie jest mo¿liwe by nauczycielom przy-
s³ugiwa³ dodatek za pracê w warunkach szkodliwych, okreœlo-
nych w nieobowi¹zuj¹cym ju¿ akcie prawnym.

W § 18 ust. 5 Regulaminu Rada Gminy postanowi³a, i¿ "Dla
ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygo-
dniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecno-
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œci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹
w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby godzin po-
nadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podsta-
wie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzieñ pracy, za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin po-
nadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w ta-
kim tygodniu, nie  mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym."

Organ nadzoru stwierdza, i¿ ww. postanowienia Regulami-
nu okreœlaj¹ w istocie sposób obliczania tygodniowego obo-
wi¹zkowego wymiaru zajêæ w przypadkach usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolnych
od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê
lub koñcz¹ w œrodku tygodnia, dla potrzeb ustalenia liczby go-
dzin ponadwymiarowych. Natomiast upowa¿nienie ustawowe
wskazuje na obowi¹zek okreœlenia w Regulaminie warunków
obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraŸnych zastêpstw. Maj¹c powy¿sze na
uwadze, zapisy § 18 ust. 5 wykraczaj¹ poza upowa¿nienie usta-
wowe wynikaj¹ce z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.

W § 18 ust. 6 kwestionowanego Regulaminu Rada Gminy
postanowi³a, i¿: "Nauczycielom sprawuj¹cym opiekê nad dzieæ-
mi w trakcie dowozu przys³uguje wynagrodzenie w wysokoœci
11 z³ za ka¿d¹ godzinê zegarow¹. Wynagrodzenie to ustala dla
nauczyciela dyrektor szko³y, uwzglêdniaj¹c faktyczny czas prze-
jazdu œrodka lokomocji, którym przewo¿eni s¹ uczniowie."

W ocenie organu nadzoru, w normie kompetencyjnej
z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela nie mieœci siê upo-
wa¿nienie do ujêcia w Regulaminie zapisów o odrêbnym wy-

nagrodzeniu za sprawowanie opieki nad dzieæmi w trakcie do-
wozu do szko³y.

W § 27 ust. 1 Regulaminu, Rada Gminy Zawoja uzale¿ni³a
prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego od za-
trudnienia w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zu-
j¹cego wymiaru zajêæ.

Przepis art. 54 ustawy Karta Nauczyciela okreœlaj¹c prze-
s³anki uprawniaj¹ce do uzyskania prawa do dodatku mieszka-
niowego nie wskaza³ na wymiar czasu pracy, jak równie¿ nie
upowa¿ni³ organów prowadz¹cych szko³y do okreœlenia innych
warunków uprawniaj¹cych do uzyskania prawa do dodatku
mieszkaniowego, nieprzewidzianych w ustawie. Wobec powy¿-
szego Rada Gminy nie mia³a podstaw prawnych do stanowie-
nia dodatkowych przes³anek warunkuj¹cych nabycie dodatku
mieszkaniowego, a tym bardziej przes³anek ograniczaj¹cych
mo¿liwoœæ uzyskania tego dodatku przez nauczycieli.

W tym stanie rzeczy, uwzglêdniaj¹c postanowienia art. 40
ustawy o samorz¹dzie gminnym, który nak³ada na Radê Gmi-
ny obowi¹zek stanowienia aktów prawa miejscowego w gra-
nicach upowa¿nieñ zawartych w ustawach, stwierdzenie nie-
wa¿noœci uchwa³y Rady Gminy Zawoja z dnia 6 kwietnia 2009r.,
Nr XXXV/214/2009, w zakresie okreœlonym sentencj¹ niniej-
szego rozstrzygniêcia nadzorczego, jest w pe³ni uzasadnione.

Na rozstrzygniêcie nadzorcze przys³uguje skarga do Woje-
wódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie. Winno siê j¹
wnieœæ za poœrednictwem Wojewody Ma³opolskiego w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygniêcia.

z up. Wojewody Ma³opolskiego
Dyrektor
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