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Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie opłaty targowej

10446

Rady Gminy Babice z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie : zmiany w Uchwale
Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.

10446

Rady Miejskiej W Ciężkowicach z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok

10449

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.”

10454

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIX/267/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska w rejonie ulic
Sucharskiego, Warszawskiej, Ogrodowej i Grunwaldzkiej – (opublikowanej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 644, poz. 4852
w dniu 16 października 2009 r. ).*

10460

Rady Gminy w Drwini z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia.

10460

Rady Gminy Gołcza z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy
i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną wodociągami
gminnymi.

10461

Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/194/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu
i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gmin y Rzezawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

10462

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie : zmiany
Uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2007 r.

10462

Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia
nowego kierunku kształcenia w Policealnej Szkole Zaocznej w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Smrokowie

10463

Rady Gminy Tymbark z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Tymbark na 2010 rok Nr XXXVII/215/2009 Rady Gminy
Tymbark z dnia 29 grudnia 2009 roku

10463

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia
2009r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.

10484
________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
1225

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2010 r. dotyczące uchwały
XXXV/370/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

10496

POROZUMIENIA:
1226

–

Aneks z dnia 22 marca 2010 r. do porozumienia z dnia 4 maja 2007 r. zawartego pomiędzy Panem Maciejem Klimą Wojewodą Małopolskim a Gminą Uście
Gorlickie reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Dymitra Rydzanicza,
w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu adminitracji rządowej,
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na
terenie Gminy Uście Gorlickie

10500

1213
1213

UCHWAŁA NR L/355/2010
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie
opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), w związku z art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844
z późn. zm. ) oraz art. 47 § 4a ustawy - z dnia 29 sierpnia
1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U.
z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. ) Rada Miejska
w Alwerni uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej
w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie opłaty

targowej w § 5 w ust. 3 skreśla się wyrazy "i terminowo
odprowadzanych".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Alwernia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni:
Henryk Kędziora

1213

1214
1214

UCHWAŁA NR XLIV/ 374 /2010
RADY GMINY BABICE
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art 211 i 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majatkowych i bieżących budżetu Gminy Babice na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale budżetowej gminy Babice na
2010 rok Rady Gminy Babice Nr XLI/329/2009 z dnia
18 grudnia 2009 r. zmienia się załącznik nr 2.2 , ktory po
zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale budżetowej gminy Babice na
2010 rok Nr XLI/329/2009 Rady Gminy Babice z dnia
18 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany wynikające
z niniejszej uchwały i załączników.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Babice:
mgr Halina Sędzielarz
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Poz. 1214
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/ 374 /2010
Rady Gminy Babice
z dnia 19 marca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2010 rok / w złotych/
L.p.
1.

Dział
700

Rozdział
70005

2.

750
75023

75095

3.

801
80101

4.

853
85395

5.

900
90001

90095

6.

926
92601

Ogółem

Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe
zakup działki w Babicach obok szkoły pod parking
Administracja publiczna
Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki majątkowe
zakup udziałów w spółce "Oczyszczalnia" sp. z o.o.
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
budowa parkingu obok szkoły
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
wydatki inwestycyjne na obiektach sportowych
w Olszynach i Mętkowie

zmniejszenia
383 574,40
383 574,40
383 574,40
383 574,40
383 574,40
-

zwiększenia
190 000,00
190 000,00
190 000,00
190 000,00
73 574,40
73 574,40
50 000,00
50 000,00
23 574,40
23 574,40
23 574,40
23 574,40
18 234,00
18 234,00
18 234,00
18 234,00
18 234,00
1 766,00
1 766,00
1 766,00
1 766,00
1 766,00
20 000,00
-

20 000,00
20 000,00
20 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00

383 574,40

383 574,40

Przewodniczący Rady Gminy Babice:
mgr Halina Sędzielarz
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Poz. 1214
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/ 374 /2010
Rady Gminy Babice
z dnia 19 marca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BABICE NA 2010 ROK
Lp.

Dział

Rozdział

1
1.

2
010

3
01008

2.

600
60013

60014

60016

3.

700
70005

4.

710
71004

5.

750
75023

6.

801
80101

7.

900
90001

Nazwa-treść

ROK
4

Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
w tym:
wydatki majątkowe
odwodnienie miejscowości Olszyny i Jankowice
odbudowa potoku Olszyńskiego
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
wydatki majatkowe
modernizacja drogi wojewódzkiej 780 II etap
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
wydatki majątkowe
pomoc finansowa dla powiatu na modernizację dróg powiat.
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki majątkowe
ciag pieszo jezdny na bazie ulic Podzamcze i Parkowa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
wydatki majątkowe
zakup terenu pod parking przy ul. Krakowskiej
przygotowanie terenów inwestycyjnych zwiazanych z innowacyjna
gospodarką w gminie Babice
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
wydatki majatkowe
przestrzenne zagospodarowanie centrum Babice i Wygiełzowa
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
wydatki majątkowe
podwyższenie kapitału spółki Gospodarka Komunalna sp. zo.o.
zakup udziałów w spółce "Oczyszczalnia" sp. z o.o.
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki majątkowe
ocieplenie budynku zespołu szkół w Babicach
odwodnienie zespołu szkół w Mętkowie
rozbudowa inferastruktury sportowej przy szkole w Zagórzu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
Wydatki majątkowe

2010
5
97 000,00
97 000,00
97 000,00
82 000,00
15 000,00
487 270,10
376 270,10
376 270,10
376 270,10
50 000,00
50 000,00
50 000,00
61 000,00
61 000,00
61 000,00
330 000,00
330 000,00
330 000,00
230 000,00
100 000,00
191 000,00
191 000,00
191 000,00
191 000,00
346 000,00
346 000,00
296 000,00
296 000,00
50 000,00
452 000,00
452 000,00
452 000,00
220 000,00
110 000,00
122 000,00
110 337,00
90 000,00
90 000,00
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90095

8.

921
92109

9.

926
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Poz. 1214,1215

odwodnienie kanałem krytym ul. Żabiej wraz z odtworzeniem rowu
melioracyjnego
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
wydatki majątkowe
oświetlenie oś. Kwiatowa
Pozostała działalność
w tym:
wydatki majątkowe
budowa parkingu obok szkoły w Babicach
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
wydatki majątkowe
budowa budynku "Dom Kultury" w Zagórzu
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
wydatki majątkowe
budowa obiektu sportowego z basenem w Zagórzu
przyłącz do sieci PE budynku socjalnego przy kompleksie rekreacyjno
sportowym w Olszynach
obiekt rekreacyjno-sportowy w Olszynach i Mętkowie
WYDATKI OGÓŁEM:

90 000,00
337,00
337,00
337,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
296 693,50
296 693,50
296 693,50
163 000,00
2 427,50
131 266,00
2 355 300,60

1214

Przewodniczący Rady Gminy Babice:
mgr Halina Sędzielarz
UZASADNIENIE
W związku z wystąpieniem Gminy Babice ze Związku Komunalnego Gmin Babice i Zator, kwoty zaplanowane w Dziale 900, Rozdziale 90001 przeznaczone na wpłaty do związku zostają zmniejszone o pozostałą kwotę w paragrafie 2900 w wysokości 383574,40 i przeznaczone na zakup działki pod parking w Babicach przy szkole w kwocie
190 tys. w pierwotnym budżecie zaplanowano 40 tys. Po zmianach łącznie kwota na ten wydatek majątkowy wynosi
230 tys. Kwotę 20 tys. w Rozdziale 90095 zaplanowano na inwestycje na zakupionej działce tj. budowa parkingu.
W Dziale 926, Rozdział 92601 zaplanowano kwotę 80 tys. z przeznaczeniem na inwestycje na obiektach sportowych
w Olszynach i Mętkowie. Kwotę 50 tys. przeznacza się na kapitał założycielski spółki "Oczyszczalnia" sp. z o.o.,
w Dziale 750, Rozdział 75023 . Natomiast kwotę 23 574,40 przeznacza się na remont starego budynku UG w Dziale 750, Rozdział 75095. Kwota 18 234 zł przeznaczona na remont kotłowni w szkole w Babicach w dziale 801, Rozdział 80101. W Dziale 853, Rozdział 85395 zwiększona kwota w wys. 1 766 zł. z przeznaczeniem na doposażenie stołówki w szkole w Mętkowie i w Przedszkolu w Zagórzu realizowanego w ramach zadania program wieloletni, pomoc
państwa w zakresie dożywiania przez OPS.
Przewodniczący Rady Gminy Babice:
mgr Halina Sędzielarz
1215
1215

UCHWAŁA NR XXXI/296/10
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art.212 i art.237
ust.1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
w związku z art.16 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 2009
roku o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664),

Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala co następuje
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Ciężkowice na 2010 rok o kwotę 49 700 zł. jak w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały, z czego:
1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 37 450 zł.
2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12 250 zł.
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2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Ciężkowice na 2010 rok o kwotę 49 700 zł. jak w załączniku
nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 37 450 zł.
2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12 250 zł.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
12 250 zł.
a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 12 250 – w tym:
-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 12 250 zł.

Poz. 1215

2) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
37 450 zł. w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 37 450 zł.
§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów
w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Ciężkowice
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI/296/10
Rady Miejskiej W Ciężkowicach
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI/296/10
Rady Miejskiej W Ciężkowicach
z dnia 7 kwietnia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI/296/10
Rady Miejskiej W Ciężkowicach
z dnia 7 kwietnia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach:
Irena Gdowska

1215
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UCHWAŁA NR XXXV/370/10
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.”
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z p. zm. ), art. 30 ust. 6 oraz art. 54
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z p.zm.),
i art. 4 ust.2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449
z p.zm.), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22,
poz. 181 z p. zm.), Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi z dnia
1.03.2010 r. (Ldz.3855) i 10.03.2010r. (L.dz.4630) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
z mocą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/370/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 marca 2010 r.

REGULAMIN
Określający szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z p. zm. )
2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005 r.,
Nr 22, poz. 181 ze zm.),
3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub przedszkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Dąbrowa Tarnowska,
4) Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej,
5) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły i przedszkola,
6) nauczycielu – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na stanowisku nauczyciela w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy
o pracę lub mianowania,
7) klasie – należy przez to rozumieć także oddział, grupę
lub klasy łączone,
8) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka
przedszkola,
9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 7 Karty Nauczyciela.
§ 2. Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:
1) dodatku za wysługę lat,
2) dodatku funkcyjnego,
3) dodatku motywacyjnego,
Lp.
1.

2.

3.
4.
5.

4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
5) dodatku za warunki pracy,
6) nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
7) dodatku mieszkaniowego.
II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych
w art.33 ust.1 Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa §7 rozporządzenia.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
wyższej stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za
wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:
1) nauczycielowi (wicedyrektorowi) – dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi – Burmistrz.
III. DODATEK FUNKCYJNY
§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje
dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji:
1) wychowawcy klasy,
2) opiekuna stażu,
3) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego określa poniższa
tabela:

Stanowisko
Przedszkola:
1) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie,
2) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie.
Szkoły podstawowe i gimnazja:
1) dyrektor szkoły liczącej do 4 oddziałów,
2) dyrektor szkoły liczącej od 5 do 7 oddziałów,
3) dyrektor szkoły liczącej od 8 do 11 oddziałów,
4) dyrektor szkoły liczącej od 12 do 16 oddziałów,
5) dyrektor szkoły liczącej od 17 do 24 oddziałów.
Doradca metodyczny lub nauczyciel - konsultant
Kierownik świetlicy szkolnej
Wychowawca klasy w szkole

Miesięcznie w złotych
od
do
600
1.000
400
600
400
700
600
1.000
800
1.300
1.000
1.600
1.200
1.900
400
800
200
250
w wysokości :
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ponad 25 uczniów,
od 21 do 25 uczniów,
od 16 do 20 uczniów,
od 11 do 15 uczniów,
do 10 uczniów.
Wychowawca w przedszkolu i klasy „0”
ponad 20 wychowanków,
do 20 wychowanków.
Opiekun stażu

200
160
120
90
60

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala Burmistrz. Przyznając dodatek funkcyjny
należy uwzględnić wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska, wyniki pracy szkoły.
5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora ustala dyrektor szkoły z zastrzeżeniem, że jego wysokość nie może przekroczyć 75 % dodatku funkcyjnego
dyrektora.
6.
Dodatek funkcyjny określony w ust 2
pkt 1 przysługuje nauczycielowi za wychowawstwo
każdego oddziału.
7.
Dodatek funkcyjny wymieniony w ust.2
pkt 2 przysługuje nauczycielowi opiekunowi stażu na
każdego nauczyciela odbywającego staż u danego opiekuna stażu.
8. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli wymienionych w ust. 6 i 7 przyznaje dyrektor szkoły.
§ 5. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego określonego
w § 4 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska (funkcji), a jeżeli powierzenie stanowiska (funkcji) nastąpiło pierwszego dnia miesiąca –
od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny określony w § 4 ust. 1 i 2 nie
przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze.
3. Dodatek funkcyjny określony w § 4 ust. 1 i 2 nie
przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia
obowiązków, do których ten dodatek jest przypisany,
a jeżeli zaprzestanie pełnienia tych obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4.
Dodatek funkcyjny wypłaca
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

się
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z góry

IV. DODATEK MOTYWACYJNY
§ 6. 1. Przy ustaleniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i jego wysokości uwzględnia się
w szczególności:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa,
2) uzyskiwanie przez dzieci i uczniów wysokich lokat
w konkursach i przeglądach artystycznych prowadzo-

120
70
60
nych przez różne instytucje oświatowe oraz współpracujące ze szkołami na terenie miasta, gminy, powiatu,
województwa, kraju.
3) opracowanie przez nauczyciela i wdrożenie programów dotyczących działań wychowawczych i profilaktycznych wśród dzieci i uczniów.
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom.
5) aktywne uczestniczenie w tworzeniu programów
i planów szkoły lub przedszkola,
6) pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego potwierdzone świadectwem ukończenia
lub zaświadczeniem,
7) pełnienie dodatkowych funkcji przydzielonych przez
dyrektora, związanych z podnoszeniem jakości pracy
szkoły lub przedszkola, pełnienie funkcji administratora szkolnej sieci komputerowej,
8) podejmowanie działań podnoszących wizerunek szkoły.
9) tworzenie atmosfery korzystnie wpływającej na wzajemne relacje interpersonalne w gronie nauczycielskim i nawiązywanie dobrej współpracy z rodzicami.
10) organizowanie imprez i uroczystości w szkołach
i poza szkołami,
11) sprawowanie opieki z pozytywnymi efektami nad
samorządem uczniowskim i innymi organizacjami
uczniowskimi działającymi na terenie szkoły i organizowanie zajęć dla uczniów w czasie wolnym,
12) wykonywanie dodatkowej pracy związanej z poprawą zadań i pisemnych prac domowych
13) organizowanie lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli
w zespołach przedmiotowych lub w radzie pedagogicznej,
14) prowadzenie zajęć otwartych,
15) opracowywanie publikacji do gazet i czasopism
związanych z wykonywaną pracą,
16) współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi
lokalnymi organizacjami, wspieranie imprez i uroczystości organizowanych przez samorząd gminy,
17) realizowanie zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku
lokalnym.
2. Przyznanie oraz ustalenie wysokości dodatku
motywacyjnego dla dyrektora zależy od stopnia spełniania niżej wymienionych warunków:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami
finansowymi szkoły,
2) właściwa polityka kadrowa,
3) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły,
4) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej
szkoły,
5) dyscyplina pracy, terminowość realizacji zadań i zarządzeń, wywiązywanie się z obowiązków pracodawcy,
6) podnoszenie własnych kwalifikacji,
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7) zaangażowanie w kształtowanie korzystnych warunków interpersonalnych w szkole, tworzenie wśród nauczycieli atmosfery zgodnej pracy na rzecz szkoły,
8) współpraca z organem prowadzącym szkołę, wykonanie jego uchwał i postanowień oraz pisemnych zaleceń,
9) obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział
w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami lokalnymi,
10) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele szkoły.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od stopnia spełniania warunków dodatku motywacyjnego. Przydziela go dyrektor kwotowo i może on
wynosić do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek motywacyjny przyznawany jest od 1 stycznia
do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia każdego
roku kalendarzowego.
4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania
zdrowia.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 1 w granicach
przyznanych środków finansowych, ustala:
1) dyrektor szkoły, gdy nauczyciel spełnia, co najmniej
7 warunków wymienionych w ust.1
2) dyrektor przedszkola, gdy nauczyciel spełnia co najmniej 6 warunków wymienionych w ust. 1.
3) dyrektor szkoły dla wicedyrektora w zależności od
stopnia spełniania warunków w ust. 1 oraz w ust. 2
pkt.3-10.
6. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje Burmistrz. Dodatek motywacyjny przyznawany jest
dyrektorom od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia i od
1 września do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora nie może przekroczyć 40% stawki wynagrodzenia
zasadniczego dyrektora.
8. Dodatek motywacyjny przestaje przysługiwać
z dniem, w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska
dyrektora lub wygasł okres, na który zostało powierzone
stanowisko dyrektora, a także z dniem rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia.
9. Dodatki motywacyjne przyznawane nauczycielom i dyrektorom przyznaje się za osiągnięcia uzyskane
w ostatnim roku.
10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się: dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli ta godzina
została zrealizowana w warunkach uprawniających do
dodatku), przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
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2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa
w ust. 1, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin
przez 4, 16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycieli,
lub ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach,
w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku
tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub art. 42
ust. 7 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/ przedszkoli przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar
godzin pomniejszony o 1/5. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin
przydzielona w planie organizacyjnym.
5. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za
godziny ponadwymiarowe, których nie mógł zrealizować z przyczyn niedotyczących pracownika w związku z:
1) dniem rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych,
2) Dniem Edukacji Narodowej
3) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
4) udziałem uczniów w wycieczkach, imprezach lub
zawodach sportowych,
5) rekolekcjami,
6) delegowaniem przez dyrektora celem wzięcia udziału
w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Dyrektor szkoły może w przypadkach wymienionych w ust. 5 i w czasie godzin pracy nauczyciela
powierzyć nauczycielowi inne zajęcia dydaktycznowychowawcze lub opiekuńcze.
7.
Zapłata za godziny ponadwymiarowe
w dniach, w których szkoła prowadzi zajęcia wychowawczo-opiekuńcze przysługuje tylko wtedy, gdy liczba
godzin zajęć nauczyciela przekracza dzienną obowiązkową normę godzin, ale nie może być większa niż liczba
godzin przydzielona w planie organizacyjnym.
§ 8. 1. W przypadku łączenia różnych wymiarów
zajęć ustalonych zgodnie z art. 42 Karty nauczyciela
w ramach jednego etatu, tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin dla nauczyciela oblicza się w następujący sposób: liczbę wszystkich godzin zajęć realizowanych w tygodniu przez nauczyciela z różnych wymiarów należy podzielić przez sumę ułamków dziesiętnych oznaczających części etatowe z poszczególnych wymiarów zajęć. W obliczeniach należy zastosować dokładność do części setnych, a wymiar etatowy godzin zaokrąglić w ten sposób, że co najmniej
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0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego wymiaru
stanowią godziny ponadwymiarowe, liczone według
takiej stawki godzinowej.
2. Ustalenia wymiaru wynikającego w ust. 1 dokonuje dyrektor szkoły i decyzję włącza do akt osobowych nauczyciela.
§ 9. 1. Przez godziny doraźnych zastępstw rozumie
się przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych za nauczyciela
nieobecnego nie dłużej, niż przez dwa tygodnie.
2.
Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw jest płatne z dołu.
VI. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 10. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom na zasadach określonych w art. 34 Kary
Nauczyciela oraz § 8 i § 9 rozporządzenia.
2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się
prowadzenie zajęć:
1) rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim,
2) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach
podstawowych.
§ 11. 1. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy
wynosi:
1) dla nauczyciela realizującego zajęcia wymienione w §
10 ust.2 pkt.1,2 w całym obowiązkowym wymiarze
dodatek wynosi 10 % stawki wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla nauczyciela realizującego zajęcia wymienione
w § 10 ust.2 pkt.1,2 jako część obowiązkowego wymiaru godzin lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym
wymiarze, dodatek wypłaca się w wysokości 10%
stawki wynagrodzenia zasadniczego w części proporcjonalnej do etatu,
3) dla nauczyciela realizującego zajęcia wymienione
w § 10 ust.2 pkt. 3 dodatek wynosi 5% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę według indywidualnego zaszeregowania zasadniczego nauczyciela.
2. Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy,
o których mowa w § 10 ust.2 wynosi 5% i oblicza się
według zasad wymienionych w ust. 1 pkt. 1-2.
§ 12. 1. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki
pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a dla
dyrektora Burmistrz.
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VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§ 13. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
przyznawane przez dyrektora szkoły,
2) 20% środków funduszu przeznacza się do dyspozycji
Burmistrza na nagrody organu prowadzącego dla kadry kierowniczej.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu mają charakter uznaniowy. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej 1 roku.
3. Ustala się następujące kryteria przyznawania
nagrody dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze:
1) dobre wyniki nauczania potwierdzone na sprawdzianach i egzaminach uczniów przeprowadzonych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne,
2) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej
(konkursy przedmiotowe i artystyczne, wysokie wyniki
w badaniu kompetencji uczniów, wysokie wyniki
w zawodach sportowych),
3) podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy,
4) wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod i środków, celem aktywizowania uczniów w procesie nauczania,
5) prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie
wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii społecznej,
6) przygotowanie i wzorowe realizowanie uroczystości
szkolnych i środowiskowych,
7) organizowanie imprez kulturalnych, społecznych,
rekreacyjnych i wypoczynkowych,
8) prowadzenie znaczącej działalności wychowawczej
poprzez pracę pozalekcyjną,
9) doskonalenie własnego warsztatu pracy, poprzez
ustawiczne doskonalenie swoich kwalifikacji,
10) podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich, opracowywanie i upowszechnianie własnych
doświadczeń pedagogicznych,
11) zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, pozyskiwanie środków,
12) organizowanie współpracy z instytucjami i organizacjami, celem wspomagania działalności statutowej
szkoły,
13) promowanie szkoły poza środowiskiem szkolnym.
4. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada, co najmniej dobrą ocenę
pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz
spełnia, co najmniej pięć kryteriów, o których mowa
w ust.3.

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę
w warunkach trudnych i uciążliwych nauczycielowi
przysługuje prawo do obu tych dodatków.

5. Ustala się następujące kryteria przyznawania
Nagrody Burmistrza dla dyrektorów:

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z góry
z wyjątkiem godzin ponadwymiarowych z trudnymi
warunkami, które wypłaca się z dołu.

1) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników
dydaktyczno-wychowawczych, liczny udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.
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2) inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,
przedszkola,
3) organizowanie pomocy nauczycielom w zakresie
organizowania warsztatu pracy i doskonalenia zawodowego,
4) opracowanie i wdrażanie programu zwiększającego
bezpieczeństwo uczniów,
5) skuteczne wprowadzenie zmian wynikających
z funkcjonowania sytemu oświaty,
6) opracowywanie i wdrażanie programów i rozwiązań
innowacyjnych,
7) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły
w środowisku i kreowanie jej pozytywnego wizerunku,
8) wzbogacenie bazy szkoły oraz szczególna troskę
o stan majątku szkolnego,
9) efektywne działania na rzecz pozyskiwania dochodów
własnych oraz funduszy zewnętrznych,
10) opracowanie i wdrażanie programu zwiększającego
bezpieczeństwo uczniów.
6. Nagroda Burmistrza może być przyznana dyrektorowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz
spełnia, co najmniej 4 kryteria, o których mowa w ust. 5.
Wniosek o nagrodę przygotowuje dyrektor Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli.
7. Nagrodę dla nauczyciela przyznaje dyrektor, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ze środków,
o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1. Wysokość nagrody
ustala dyrektor.
8. Nagrodę dla dyrektorów przyznaje Burmistrz,
ze środków, o których mowa w § 13 ust. 1pkt.2. Wysokość nagrody ustala Burmistrz.
9. W miarę posiadanych środków Burmistrz może
poza środkami wymienionymi w ust.1 utworzyć dodatkowy fundusz przeznaczony na nagrody dla nauczycieli
w wysokości do 2 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
10. Nagrodę Burmistrza ze środków ustalonych
w ust.9 może otrzymać nauczyciel posiadający wyróżniającą ocenę pracy za:
1) osiągnięcie przez uczniów sukcesów poprzez zajęcie
wysokich lokat na szczeblu województwa lub powiatu
w konkursach oraz zawodach sportowych,
2) zdobycie przez uczniów tytułu laureata lub finalisty
konkursu przedmiotowego
3) osiągniecie przez uczniów wysokich średnich na tle
powiatu lub województwa na sprawdzianach kończących klasę szóstą lub egzaminach gimnazjalnych organizowanych przez okręgową komisję egzaminacyjną,
4) opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego
działań wychowawczych wśród dzieci i młodzieży
prowadzonych bezpłatnie,
5) opracowanie publikacji związanych z dydaktyką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
6) podejmowanie działań promujących szkołę i gminę
w województwie i kraju,
7) pozyskiwanie środków poza budżetem szkoły na działania i zadania prowadzone przez szkołę.
11. Nagroda Burmistrza dla nauczycieli ma charakter uznaniowy jej wysokość ustala Burmistrz
w zależności od stopnia spełniania kryteriów wymienio-
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nych w ust.10, ale nie może być niższa niż wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego.
12. Nagrodę, o której mowa w ust. 11 przyznaje
Burmistrz na wniosek dyrektora szkoły według wzoru
przygotowanego przez Burmistrza. Wniosek winien
zawierać opis efektów pracy nauczyciela.
13. Nagrodę dyrektora lub Burmistrza przyznaje
się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
VIII. DODATEK MIESZKANIOWY
§ 14. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim
w wymiarze nie niższym, niż połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela.
2.
Nauczycielowi, o którym mowa w ust.
1 przysługuje dodatek mieszkaniowy, w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co
miesiąc w wysokości:
1) dla jednej osoby – 5 zł,
2) dla dwóch osób – 9 zł,
3) dla trzech osób – 13 zł,
4) dla czterech i więcej osób – 17 zł.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców, pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie
określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten
dodatek.
5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela/dyrektora, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w ust.4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
Burmistrz.
6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
8. Nauczyciel jest obowiązany powiadomić dyrektora, a dyrektor Burmistrza o każdorazowej zmianie mającej
wpływ na wysokość przyznanego dodatku w ciągu 14 dni,
od zaistnienia przyczyny powodującej zmianę.
9. W przypadku stwierdzenia zawyżonej stawki
dodatku, nadpłata zostanie potrącona nauczycielowi
z wynagrodzenia.
10. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.
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3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15. 1. Regulamin został uzgodniony ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
2. Zmiany w regulaminie dokonuje się w trybie
jego uchwalania.
1217

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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UCHWAŁA NR XXXV/375/10
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/267/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska
w rejonie ulic Sucharskiego, Warszawskiej, Ogrodowej i Grunwaldzkiej – (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego Nr 644, poz. 4852 w dniu 16 października 2009 r. ).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. )
Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/267/09 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska
w rejonie ulic Sucharskiego, Warszawskiej, Ogrodowej
i Grunwaldzkiej – (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 644, poz. 4852
w dniu 16 października 2009 r. ) wprowadza się następu-

jące zmiany: w Dziale II. Ustalenia ogólne w § 4 ust.1
w punktach:
1) „7 a)” słowa: „ 34.MNU” - zastępuje się słowem: „
34.MN”,
2) „7 d)” słowa: „48.MWU” i „45.MWU” - zastępuje się
słowem: „48.MW” i 42.MW”,
3) „7 i) słowa: „10 m” - zastępuje się słowem: „ 6 m”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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UCHWAŁA NR IXL/209/10
RADY GMINY W DRWINI
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14a ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) Rada Gminy w Drwini uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIV/136/05 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 marca
2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia
o brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/189/09 Rady
Gminy w Drwini z dnia 28 września 2009 roku w sprawie
regulaminu udzialenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Drwinia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Andrzej Pięta
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr IXL/209/10
Rady Gminy w Drwini
z dnia 31 marca 2010 r.

Kategorie i stawki podstawowe stypendium szkolnego
Kategoria stypendium
I
II

Sredni dochód miesięczny netto na jednego
członka rodziny w złotych
do 180,00 włącznie
od 180,01 do 351,00

1. Stypendium szkolne nie może być niższe niż
80% kwoty określonej w art.6 ust.2 pkt.2- 91 zł tj. 72,80 zł
i nie wyższe niż 200% kwoty określonej w art.6 ust.2
pkt.2- 91 zł tj. 182 zł ustawy z dnia 28 listopada 2003roku
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn.zm.). Miesięczna

Kwota stypendium w złotych dla 1 ucznia
za 1 miesiąc
75,00
73,00

wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może
być większa niz 351 złotych.
Przewodniczący Rady:
Andrzej Pięta
1218
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UCHWAŁA NR XLII/227/10
RADY GMINY GOŁCZA
z dnia 5 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę dostarczaną wodociągami gminnymi.
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
- art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123,
poz. 858 z późn. zmianami)
Rada Gminy w Gołczy postanawia, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się cenę 1m3 wody dostarczanej
przez wodociągi gminne w wysokości:
1) dla odbiorców wody posiadających wodomierze –
2,15 zł + 7% podatku VAT
2) dla odbiorców wody nie posiadających wodomierzy –
2,80 zł + 7% podatku VAT
3) dla odbiorców przemysłowych – 2,80 zł + 7% podatku
VAT
2. Zatwierdza się opłatę eksploatacyjną za wodomierz w wysokości 2,00 zł + podatek VAT – miesięcznie.
§ 2. Z każdym odbiorcą zawierana jest odrębna
umowa o zaopatrzenie w wodę.
§ 3. Ilość pobieranej wody ustala się na podstawie
wskazań wodomierza. W razie przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 3 miesiące ilość
pobieranej wody ustala się na podstawie średniego
zużycia wody w ostatnich 6-ciu miesiącach poprzedzających uruchomienie wodomierza.
§ 4. W razie braku wodomierza sposób ustalania
zużycia wody określa norma. Przeciętne normy zużycia
1219

wody dla poszczególnych grup odbiorców, które mogą
stanowić podstawę ustalenia w umowie sposobu określenia ilości wody zawiera załącznik do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
(Dz. U. Nr 8, poz. 70).
§ 5. Cena wody ustalona w § 1 obowiązuje od dnia
1 marca 2010r. do 28 lutego 2011r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
§ 7. Traci moc uchwała Nr V/26/07 Rady Gminy
w Gołczy z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę dostarczaną wodociągami gminnymi i uchwała
Nr XVII/95/08 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego
2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/07 Rady
Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną wodociągami gminnymi
oraz uchwała Nr XXIX/166/09 Rady Gminy w Gołczy
z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/95/08 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego
2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/07 Rady
Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną wodociągami gminnymi.
Przewodniczący Rady Gminy Gołcza:
Andrzej Dziubka
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UCHWAŁA NR XXXIV/197/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/194/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji
udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych
na terenie Gmin y Rzezawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn.
zmianami ) oraz na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Rzezawa uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/194/2010 Rady Gminy
Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie; trybu
udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji
oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na
terenie Gmin y Rzezawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie wprowadza się następujące zmiany: 1. Uchyla się w części zapis
w § 6 ust. 1 uchwały o treści „ a dla jednostek dotowanych w roku poprzednim, na podstawie informacji
za miesiąc grudzień roku poprzedzającego składanej
na zasadach i formie określonej w ust 2”

2. W § 7 ust. 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„ Ustalona i stanowiąca należność Gminy Rzezawa kwota zwrotu dotacji
1) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami jak
dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od zaistniałych okoliczności w pkt 1 lub pkt 2”.
3. W § 7 uchwały uchyla się ust. 7.
4. Uchyla się zapisy § 9 uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Bogdan Klęsk

1220

1221
1221

UCHWAŁA NR XXXVI/377/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie : zmiany Uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2007 r.
N apodstawie art.18 ustęp 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jedn.Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póżn.zm./, art.6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym /tekst
jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.969z póżn.zmianami/ ,
art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn. Dz.U.z 2006
r. Nr 121 poz.844 z póżn.zm./oraz art.6 ust.8 ustawy
z dnia 30 pażdziernika 2002 r.o podatku leśnym /Dz.U.
z 2002 r. Nr 200 poz.1682 z póżn.zm./ w związku z art.47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jedn.Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z póżn.zm./
Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1. 1.
Ulega zmianie punkt 8 § 2 Uchwały
Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 mar1221

ca 2007 r., który przyjmuje brzmienie : Miłocice - Furgalska Małgorzata.
2.
Ulega zmianie punkt 10 § 2 Uchwały
Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2007 r., który przyjmuje brzmienie : Niedźwiedź Łakomy Jerzy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Miejskiej Słomniki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach:
Piotr Wasik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10463 –

Poz. 1222,1223

1222
1222

UCHWAŁA NR NR XXXVI/378/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Policealnej Szkole Zaocznej w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Smrokowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządze gminnym (tekst jedn.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 58
i 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (tekst jedn. z 2004 r. Dz.U.Nr 256, poz. 2572
z późn.zm.) - Rada Miejska w Słomnikach uchwala,
co nastepuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2010 r. w Policealnej Szkole
Zaocznej w chodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Smrokowie tworzy sie nowy kierunek kształcenia - technik mechanik.

§ 2. Zobowiazuje się Dyrektora Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Smrokowie do dokonania zmian
w statucie szkoły zgodnych z niniejszą uchwałą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi
Gminy Słomniki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach:
Piotr Wasik

1222

1223
1223

UCHWAŁA NR NR XXXVIII/219/2010
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Tymbark na 2010 rok Nr XXXVII/215/2009 Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity
tekst: Dz. U. z 2001r.Nr 142,poz.1591, z późn. zmianami/ ,
art. 211, art. 212, art. 217, art. 235-237, art. 239, art. 257258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) - Rada Gminy Tymbark uchwala co następuje:
§ 1. Celem dostosowania zapisów uchwały budżetowej na 2010 rok nr XXXVII/215/2009 Rady Gminy
Tymbark z dnia 29 grudnia 2009 roku do nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające nową ustawę o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany w uchwale
budżetowej na 2010 rok; 1. Załącznik Nr 1 do uchwały
budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
nr 1 do n/n uchwały
2. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do
n/n uchwały.
3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do n/n uchwały.
4. Dotychczasowy załącznik nr 5 do uchwały
oznacza się jako załącznik nr 6 oraz załącznik nr 6 oznacza się jako załącznik Nr 5.
5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do n/n uchwały.

6. § 6 otrzymuje brzmienie ; „ Wydatki budżetu
gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane
w 2010 roku - zgodnie z załącznikiem nr 11
7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do n/n uchwały.
8. Uchyla się załączniki nr 12 i 13 do uchwały budżetowej.
9. W § 12 pkt. 6 dotyczący upoważnienia Wójta
Gminy do dokonywania zmian w budżecie otrzymuje
brzmienie ; „ 6. dokonywania zmian w planie wydatków
budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków
zaplanowanych na wynagrodzenia i uposażenia , oraz
zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe
w tym przeniesień między wydatkami bieżącymi
a majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne”
10. W § 12 pkt. 7 dotyczący upoważnienia Wójta
Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie przeniesień w planie wydatków otrzymuje brzmienie ; „ 7. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.”
11. W § 12 uchyla się pkt.2.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10464 –

Poz. 1223
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/219/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10465 –

Poz. 1223

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10466 –

Poz. 1223

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10467 –

Poz. 1223

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10468 –

Poz. 1223

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10469 –

Poz. 1223

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10470 –

Poz. 1223
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/219/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10471 –

Poz. 1223

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10472 –

Poz. 1223

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10473 –

Poz. 1223

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10474 –

Poz. 1223

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10475 –

Poz. 1223

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10476 –

Poz. 1223

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10477 –

Poz. 1223

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10478 –

Poz. 1223
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/219/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10479 –

Poz. 1223

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10480 –

Poz. 1223

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10481 –

Poz. 1223
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVIII/219/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10482 –

Poz. 1223
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII/219/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10483 –

Poz. 1223

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
1223

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10484 –

Poz. 1224

1224
1224

UCHWAŁA NR XXXVIII/326/10
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) Rada Miejska
w Zakliczynie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2010 rok
o kwotę 32.240 zł w tym dochody bieżące o kwotę
32.240 zł – jak w
2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok
o kwotę 117.760 zł. – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 117.760 zł,
z czego:
1) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę
85.972 w tym:
a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.000 zł,
b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 74.972 zł,
2) wydatków na programy finansowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę
31.788 zł.
4.
Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę
150.000 zł z tytułu spłaty kredytów w związku z mniejszymi spłatami rat kredytu
§ 2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach wynosi :
1) Dochody 27.539.828 zł,
2) Wydatki 33.901.492 zł,
3) Przychody 8.403.580 zł,
4) Rozchody 2.041.916 zł.
§ 3. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów
budżetu po zmianach z § 1 ust. 4 - jak załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy Zakliczyn na rok
2010 Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku Nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) w załączniku Nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały,
3) dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 6.361.664 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3.024.845 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie 3.336.819 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
8.403.580 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
2.041.916 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie
3.929.406 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 3.336.819 zł,
b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 592.587 zł,
2) pożyczek zaciąganych w roku 2010 w kwocie
3.024.845 zł na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w kwocie 3.024.845 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn
do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych
w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych
latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości
długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika nr 11."
4) załącznik nr 3 (Przychody i rozchody budżetu) otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik Nr 11 (Prognoza kwoty długu publicznego
Gminy Zakliczyn na lata 2008 – 2016) otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianą rozchodów dokonuje się
zmiany Prognozy kwoty długu publicznego Gminy Zakliczyn na lata 2008 – 2016 - jak w załączniku Nr 4 do
niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zakliczyn.

§ 5. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne jak załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów,

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Władysława Kuzera

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10485 –

Poz. 1224
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/326/10
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10486 –

Poz. 1224

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Władysława Kuzera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10487 –

Poz. 1224
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/326/10
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.

WYDATKI

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10488 –

Poz. 1224

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10489 –

Poz. 1224

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Władysława Kuzera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10490 –

Poz. 1224
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/326/10
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Władysława Kuzera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10491 –

Poz. 1224
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVIII/326/10
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10492 –

Poz. 1224

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10493 –

Poz. 1224

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10494 –

Poz. 1224

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Władysława Kuzera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10495 –

Poz. 1224
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII/326/10
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Władysława Kuzera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 189

– 10496 –

Poz. 1225

1225
1225

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
dotyczące uchwały XXXV/370/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), stwierdza się nieważność uchwały nr XXXV/370/10 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego, w części określonej w § 3 ust. 3, w § 4 w ust. 4 w zakresie
słów: „, wyniki pracy szkoły”, w § 5 ust. 1 - 3, i ust. 4,
w 6 ust. 4, 8 i 10, w § 7 ust. 3 - 5 i ust. 6 w zakresie słów:
„w przypadkach wymienionych w ust. 5 i” w § 9 ust. 1
w zakresie słów: „nie dłużej, niż przez dwa tygodnie”
i ust. 3, w § 12 ust. 3, w § 13 ust. 1 oraz w § 14 ust. 4,
w ust. 5 w zakresie słów: „,a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek”
i ust.10, zawartych w załączniku do uchwały.
Uzasadnienie
Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwałą
nr XXXV/370/10 z dnia 17 marca 2010 r. uchwaliła Regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego, w brzmieniu nadanym w załączniku do
przedmiotowej uchwały.
Jako podstawę prawną uchwały wskazano
m.in. przepisy art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
Po dokonaniu analizy prawnej przedmiotowej
uchwały, organ nadzoru stwierdził co następuje.
Zgodnie z przywołanym w podstawie prawnej
uchwały przepisem art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela,
organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu
terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę
zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegóło-

we warunki przyznawania tych dodatków, 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 3) wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela - w taki sposób, aby
średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się
ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały
na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.
Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej organy władzy publicznej działają w granicach
i na podstawie prawa. Tym samym, w ocenie organu
nadzoru, każde działanie organu władzy, w tym rady
gminy (tu: Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej), musi
mieć oparcie w obowiązującym prawie. W świetle
art. 94 Konstytucji RP akty prawa miejscowego podejmowane są w oparciu o wyraźne upoważnienie ustawowe. Podejmując akt prawa miejscowego w oparciu
o normę ustawową organ stanowiący musi ściśle
uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady stanowi istotne naruszenie prawa.
W doktrynie i w orzecznictwie panuje zgodność
co do nakazu ścisłej wykładni prawodawczych norm
kompetencyjnych, zakazu stosowania wykładni rozszerzającej oraz analogii. Organ administracji wykonujący
kompetencję prawodawczą nie jest upoważniony ani do
regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane w Karcie Nauczyciela i w Kodeksie pracy, ani do
wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego.

W kontekście powyższego, organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność wymienionych niżej postanowień regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały
nr XXXV/370/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, jako podjętych z przekroczeniem delegacji ustawowej i przez to istotnie naruszających prawo.
1. W § 3 w ust. 3 rzeczonego regulaminu Rada
ustaliła, że „Dodatek za wysługę lat przysługuje: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył
prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 2) za dany
miesiąc, jeśli nabycie prawa do dodatku wyższej stawki
dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca”.
Zdaniem organu nadzoru cytowany zapis został
podjęty z przekroczeniem normy kompetencyjnej zawartej w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela oraz jest przykła-
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dem stanowienia przez Radę uregulowań przyjętych
w Kodeksie pracy. Powołana norma nie daje upoważnienia do określenia innych kwestii ponad te wyraźnie
wskazane w powołanym przepisie. Przepis ten upoważnia organ do określenia wysokości stawek dodatku
za wysługę lat oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i w upoważnieniu tym nie mieści się ustalenie
kwestionowanego zapisu.
W wyroku z dnia 13 sierpnia 2008 r. (IV SA/Wr
197/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
orzekł, że w przypadku składników wynagrodzenia nauczycieli, takich jak dodatek motywacyjny, za wysługę
lat, funkcyjny oraz za warunki pracy, upoważnienie
do dookreślenia przepisów ustawy przez radę gminy
dotyczy takich kwestii jak określenie wysokości stawek
tych dodatków oraz szczegółowych warunków ich
przyznawania, z zastrzeżeniem, że te „szczegółowe
warunki” muszą mieścić się w ramach ogólnych warunków określonych w rozporządzeniu wykonawczym
do ustawy przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
W wyroku z dnia 21 sierpnia 2008 r. (IV SA/Wr
294/08) trafnie zauważa Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, że Kodeks pracy w art. 80 ustanawia
zasadę, że wynagrodzenie przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy oraz za okres, gdy pracownik
nie świadczy pracy, lecz przepisy przyznają mu prawo
do wynagrodzenia. Z przepisu art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty
Nauczyciela wynika, że Rada ma stanowić odnośnie
tych dodatków jedynie co do warunków oraz ich wysokości, a warunki wypłacania dodatków mogą stanowić
jedynie uszczegółowienie ogólnych warunków wynikających z rozporządzenia. W Karcie Nauczyciela ustawodawca już zawarł regulacje odnoszące się do dodatków
oraz do wynagrodzenia, a jednocześnie zakreślił ramy
działania rady gminy (w tym przypadku Rady Miejskiej).
Kompetencje rady odnośnie dodatków, o jakich mowa
w art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela, ograniczają się
do określenia wysokości stawek tych dodatków i szczegółowych warunków ich przyznawania. Innych kompetencji rady gminy w tym zakresie nie można domniemywać.
2. W § 4 w ust. 4 regulaminu Rada Miejska
określiła m.in. przesłanki, które Burmistrz powinien
uwzględnić przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły. O ile organ nadzoru jest
w stanie zaakceptować rzeczone przesłanki dotyczące
warunków organizacyjnych takie jak: wielkość szkoły, jej
strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających
z zajmowanego stanowiska, to jednak przesłanka ujęta
w dalszej części jak „, wyniki pracy szkoły,” nie jest do
zaakceptowania.
Zdaniem organu nadzoru, wprowadzenie cytowanego zapisu przekracza ustawową delegację wynikającą z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela i § 5 rozporządzenia wykonawczego Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.), które to wskazują jako jedyne kryterium
przyznania dodatku funkcyjnego funkcję pełnioną przez
danego nauczyciela. Nie można zatem uzależniać wysokości przedmiotowego dodatku dla dyrektora szkoły
od dodatkowych, niezwiązanych z pełnioną funkcją
przesłanek.
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3. Kolejnym przykładem przekroczenia normy
kompetencyjnej zawartej w art. 30 ust. 6 pkt 1 w związku
z ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela są zapisy § 5 ust. 1 - 3,
w których Rada normuje prawa do dodatku funkcyjnego, w tym okresy, w których nauczycielowi przysługuje
uprawnienie do tego dodatku i te sytuacje, w których
rzeczone prawo nie przysługuje. Mianowicie Rada ustaliła kolejno, że „1. Prawo do dodatku funkcyjnego określonego w § 4 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska (funkcji), a jeżeli powierzenie
stanowiska (funkcji) nastąpiło pierwszego dnia miesiąca
- od tego dnia”. „2. Dodatek funkcyjny określony w § 4
ust. 1 i 2 nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania
zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze”. „3. Dodatek funkcyjny określony
w § 4 ust. 1 i 2 nie przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia obowiązków, do których ten dodatek jest przypisany, a jeżeli zaprzestanie pełnienia tych
obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia”.
Analogicznie jak w przypadku dodatku za wysługę lat (pkt 1) powyższe zapisy należy uznać za niezgodnie z prawem, gdyż, w ocenie organu nadzoru,
zostały podjęte z przekroczeniem delegacji ustawowej
zawartej w art. 30 ust. 6 w związku z ust. 1 pkt 2 Karty
Nauczyciela. Przedmiotowe normy nie dają bowiem
upoważnienia do określenia innych kwestii ponad te
wyraźnie wskazane w powołanym przepisie. Przepis ten
upoważnia organ do określenia wysokości stawek dodatku funkcyjnego oraz szczegółowych warunków jego
przyznawania i w upoważnieniu tym nie mieści się ustalenie kwestionowanej materii, w tym w jakich przypadkach dodatek ten nie przysługuje.
Stanowisko organu nadzoru o braku podstaw
do przyjęcia przez Radę powyższych regulacji znajduje
również odzwierciedlenie w przywołanym już wcze
śniej w pkt 1 orzecznictwie sądowoadministracyjnym,
tj. w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 13.08.2008 r.,
sygn. akt IV SA/Wr 197/08, w którym nadto powiedziane
jest, że Organ (rada gminy) nie ma w szczególności
kompetencji do określenia w regulaminie okoliczności,
ze względu na które dodatek jest przyznawany lub powinien zostać zwrócony, czy ze względu na które zostanie bądź nie zostanie przyznany; jak również w wyroku
z dnia 21 sierpnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 294/08,
oraz w wyroku WSA w Lublinie, sygn. akt III SA/Lu
207/08.
Warto tez przytoczyć inne orzeczenie, a mianowicie wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6.09.2007 r.
IV SA/Wr 266/07, zgodnie z którym „1. W kompetencji
art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), nie
mieści się, w ramach ustalania szczegółowych warunków przyznawania dodatków, uprawnienie do określenia tego kiedy dodatki jako składniki wynagrodzenia
winny być wypłacane lub kiedy nie przysługują. Rada
gminy nie może określić tej kwestii w formie uchwały,
ponieważ tę materię regulują przepisy rangi ustawowej.
Rada m.in. określa szczegółowe warunki przyznawania
dodatków, a więc przesłanki, jakie należy spełnić aby
uzyskać prawo do dodatku. Nie może w drodze uchwały
regulować tego, kiedy dodatki jako składnik wynagrodzenia winny zostać wypłacane, na poparcie czego wy-
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starczy przywołać choćby art. 80 k.p., czy art. 73 ust. 5
Karty Nauczyciela”.
Ponadto warto w tym miejscu zauważyć, że stosownie do brzmienia art. 38 powołanej ustawy, nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy. Z kolei art. 39 ust. 1 tej ustawy stanowi, że „zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie
trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego
po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy
stopień awansu. Zmiana wysokości wynagrodzenia
z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny
nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego”.
4. Argumentacja zawarta powyżej w pkt 1 i 3
co do zakresu kompetencji organu stanowiącego odnosi
się także w istocie do kolejnych kwestionowanych zapisów regulaminu, a to § 6 ust. 4 i 8, w których Rada kolejno postanowiła, że „Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie przebywania nauczyciela na urlopie
dla poratowania zdrowia”; oraz, ze „Dodatek motywacyjny przestaje przysługiwać z dniem, w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska dyrektora lub wygasł okres,
na który zostało powierzone stanowisko dyrektora,
a także z dniem rozpoczęcia urlopu dla poratowania
zdrowia”.
5. W § 7 w ust. 3 Rada Miejska postanowiła,
że „Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy”.
Organ nadzoru stwierdza, że cytowany zapis nie
powinien znaleźć się w regulaminie wynagradzania
nauczycieli, jego zamieszczenie w przedmiotowym akcie
stanowi naruszenie kompetencji wynikającej z art. 30
ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Należy też podkreślić,
iż uchwalony przez Radę regulamin nie jest przepisem
szczególnym w rozumieniu art. 80 Kodeksu pracy
w zakresie określania warunków zachowania lub utraty
prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny
ponadwymiarowe (lub doraźnych zastępstw). Wyklucza
taką możliwość brzmienie normy kompetencyjnej zawartej w art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty nauczyciela, która
upoważnia radę gminy wyłącznie do ustalenia warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za takie
godziny. Organ prowadzący w ramach regulaminu ustala jedynie szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (i godziny
doraźnych zastępstw). Natomiast przyznawanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (i godziny doraźnych zastępstw) następuje w oparciu o zasady określone w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy, do którego
odsyła art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela.
Ponadto zauważyć należy, iż rozwiązanie zawarte w § 7 ust. 3 regulaminu w indywidualnym przypadku
może doprowadzić do pozbawienia wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe, pomimo zachowania
prawa do tego wynagrodzenia w oparciu o przepisy
prawa pracy, a tym samym stworzyć rozwiązanie mniej
korzystne dla nauczycieli. To z kolei może być traktowane jako naruszenie art. 9 § 2 Kodeksu pracy, który prze-
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widuje, że postanowienia układów zbiorowych i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż
przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2008 r.,
sygn. akt: IV SA/WR 197/09, LEX 483250).
6. Również w § 7 w ust. 4 Rada ustaliła, że „Dla
ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycieli, lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których
zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar
zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼,
gdy dla nauczyciela ustalono czterotygodniowy tydzień
pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności
w pracy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/przedszkoli przyjmuje się
obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin pomniejszony
o 1/5. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być
jednak większa niż liczba godzin przydzielona w planie
organizacyjnym”.
Cytowana regulacja, w ocenie organu nadzoru,
narusza także dyspozycję przepisu ujętego w art. 30
ust. 6 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którym
organ prowadzący szkołę, w ramach regulaminu, ustala
jedynie szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw. Organ prowadzący szkołę posiada
zatem jedynie delegację do ustalenia warunków obliczania i wypłacania należnych kwot, nie jest zaś upoważniony do decydowania, kiedy nauczyciel zachowuje
lub traci prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane
godziny ponadwymiarowe. Rada Miejska tym samym,
nie posiada także upoważnienia do określania sposobu
obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy. Określenie sposobu obliczania
tygodniowego wymiaru zajęć dla potrzeb ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych we wskazanych przypadkach nie mieści się w upoważnieniu ustawowym
zawartym w art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela. Nie
jest to bowiem ustalenie warunków obliczania czy wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
7. Z analogicznych względów jak wyżej w pkt 5
i 6, organ nadzoru kwestionuje także zapis § 7 ust. 5
regulaminu, stanowiącym, iż „Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, których
nie mógł zrealizować z przyczyn nie dotyczących pracownika w związku z:
1) dniem rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych,
2) Dniem Edukacji Narodowej,
3) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
4) udziałem uczniów w wycieczkach, imprezach lub
zawodach sportowych,
5) rekolekcjami,
6) delegowaniem przez dyrektora celem wzięcia udziału
w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli”.
Jak wynika z wcześniejszych wskazań, cytowany zapis, w którym uregulowano sytuacji, w których
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe istotnie narusza przepis art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty
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nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący
w ramach regulaminu ustala jedynie szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
W powyższym przepisie mieści się wyłącznie delegacja
do określenia warunków wypłacania należnych kwot,
a nie upoważnienie do decydowania kiedy nauczycielowi przysługuje lub nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
W tym miejscu wypada jedynie na marginesie
wskazać, że ustalenia czy nauczycielowi należy się wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, należy dokonać w oparciu o przepisy Kodeksu
pracy, do których odsyła art. 91c Karty Nauczyciela.
W konsekwencji powyższego, za niezgodny
z prawem należy uznać zapis ust. 6 powołanego paragrafu w zakresie słów: „w przypadkach wymienionych
w ust. 5 i” regulaminu.
8. W § 9 w ust. 1 regulaminu, Rada podała definicję tzw. godzin doraźnych zastępstw, a mianowicie
ustaliła, że „Przez godziny doraźnych zastępstw rozumie
się przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych za nauczyciela
nieobecnego nie dłużej, niż przez dwa tygodnie”.
Zdaniem organu nadzoru, cytowany zapis w zakresie słów: „nie dłużej, niż przez dwa tygodnie” nie jest
adekwatny do regulacji zawartej w art. 35 ust. 2a ustawy
Karta Nauczyciela, zgodnie z którym przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych powyższej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
Rada nie jest zatem uprawniona do wprowadzania odmiennych niż ustalone ustawowo regulacji
definiujących określone pojęcia, w tym odnoszących się
do godzin doraźnych zastępstw.
9. W dalszej części regulaminu w § 13 ust. 1 Rada postanowiła, że „Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości
1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym, że (…)”.
W ocenie organu nadzoru cytowany zapis, narusza
obowiązujący porządek prawny, w tym w szczególności
normę ujętą w art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy
Karta Nauczyciela. Stosownie do brzmienia ust. 1 pkt 1
powołanego artykułu, w budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na
wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół. Z kolei zgodnie z ust. 2 art. 49 ww. ustawy,
„Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1
pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału
środków na nagrody organów prowadzących szkoły
i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana na-
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uczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
roku”.
Zdaniem organu nadzoru bezspornym jest,
iż powyższe zapisy, zawierają normy planistyczne, dotyczące budżetu gminy i stanowią akt kierownictwa wewnętrznego. O ile zamieszczenie kwestionowanego
zapisu w regulaminie wynagradzania nauczycieli nie
rodzi ujemnych następstw do jego stosowania w praktyce, pod warunkiem umieszczenia odpowiednich zapisów w uchwale budżetowej, to ze względu na rangę
przepisów mających charakter prawa miejscowego
należy stwierdzić, iż w jednym akcie prawnym nie powinno się umieszczać norm o różnym charakterze.
10. W § 14 w ust. 4 Rada postanowiła z kolei,
że „Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości
określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek”.
Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż taki zapis
pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 54
ust. 1 i 3 Karty Nauczyciela, zgodnie bowiem z zapisami
art. 54 ust. 1: „Nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców
ma prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy,
w której położona jest szkoła” i ust. 3: „Nauczycielowi,
o którym mowa w ust. 1, posiadającemu kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość
uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku może być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony”. Organ nadzoru zaznacza, że z powołanego przepisu wynika więc, że przyznanie nauczycielskiego dodatku jest obowiązkowe, jeśli nauczyciel spełnia ustawowe warunki. Wysokość tego dodatku uzależniona jest
od kryteriów określonych w art. 54 ust. 3, przy czym
określa ją - wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania dodatku - w trybie regulaminu, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego
(art. 54 ust. 3 w zw. z art. 30 ust. 6 powołanej ustawy).
Wyżej przywołane ustawowe zapisy stanowią jedynie,
iż wysokość przedmiotowego dodatku może być uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela, nie wprowadzają one możliwości pozbawienia nauczyciela spełniającego kryteria do jego otrzymania, tego obligatoryjnego
składnika jego wynagrodzenia. Z podobnych przyczyn
organ nadzoru kwestionuje zapisy § 14 ust. 5 w zakresie
słów: „,a w przypadku nauczycieli, o których mowa
w ust. 4, na ich wspólny wniosek”.
11. Ostatnim w niniejszym rozstrzygnięciu przykładem naruszenia przez Radę Miejską normy kompetencyjnej są zapisy § 5 ust. 4, § 6 ust. 10, § 9 ust. 3, § 12
ust. 3 i § 14 ust. 10 regulaminu, w których postanowiono o wypłatach poszczególnych składników wynagrodzenia „z góry” bądź „z dołu”. W art. 39 ust. 3 i 4 Karty
nauczyciela ustawodawca rozstrzygnął, w jaki sposób z góry czy z dołu - są wypłacane składniki wynagrodzenia nauczyciela. Zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia
z góry, wyjątkiem zaś wypłata wynagrodzenia z dołu,
tj. za pracę faktycznie wykonaną. O sposobie wypłaty
decyduje to, czy wysokość danego składnika wynagrodzenia może być ustalona przed wykonaniem pracy, czy
na podstawie prac wykonanych. Materia dotycząca
sposobu wypłaty wynagrodzenia nauczyciela została
wyczerpująco uregulowana w Karcie Nauczyciela. Na-
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tomiast Rada Miejska stanowiąc w powyższym zakresie
nie posiadała żadnego upoważnienia do takiego rozstrzygnięcia.
W tym stanie rzeczy, należało stwierdzić nieważność uchwały w zakresie określonym w sentencji
rozstrzygnięcia.
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody
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Małopolskiego w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia. Z up. Wojewody Małopolskiego
Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru:
Mirosław Chrapusta
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ANEKS
z dnia 22 marca 2010 r.
Aneks do porozumienia z dnia 4 maja 2007 t. zawartego pomiędzy Panem Maciejem Klimą Wojewodą
Małopolskim a Gminą Uście Gorlickie reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Dymitra Rydzanicza, w sprawie
powierzenia zadań należących do zakresu adminitracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
Zawarty w dniu 22 marca 2010 r. pomiędzy:
1. Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
2. Gminą Uście Gorlickie, zwaną w treści Porozumienia „Gminą”, reprezentowaną przez Wójta Gminy
Uście Gorlickie, Pana Dymitra Rydzanicza.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w związku
z uchwałą Rady Gminy Uście Gorlickie Nr VI/48/2007
z 30 czerwca 2007 r. w sprawie przejęcia zadań
z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na
obszarze Gminy Uście Gorlickie, Wójt Gminy Uście

Gorlickie i Wojewoda Małopolski wprowadzają następujące zmiany do Porozumienia:
§ 1. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Termin rozliczenia przez Gminę środków wykorzystanych na remonty i konserwacje grobów oraz cmentarzy wojennych upływa z dniem 31 października każdego
roku.”.
§2. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Gmina otrzymuje dotację w wysokości 38 500 zł,
przeznaczoną na wykonanie remontu wieży na cmentarzu wojennym nr 46 w Koniecznej.”.
§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie
ulegają zmianie.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
WÓJT GMINY
UŚCIE GORLICKIE
Wójt:
Dymitr Rydzanicz

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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