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811
ROZPORZĄDZENIE Nr 03/2818/2006
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi
z dnia 10 marca 2006 r.

w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia
i wprowadzenia zakazów.
§ 2. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do
4 kwietnia 2006 r. organizowania polowań i odłowów
zwierząt łownych.

Na podstawie art. 45 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69,
poz. 625) oraz art. 39 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca
1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z
2001 r. Nr 8, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128,
poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Dz. U. 2002 r.
Nr 41, poz. 365, Dz. U. 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U.
2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. 2002 r. Nr 200, poz. 1688,
Dz. U. 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. 2003 r. Nr 137,
poz. 130, Dz. U. 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. 2004 r.
Nr 33, poz. 287) zarządza się, co następuje:

§ 3. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze
określonym w § 1 zostaną oznaczone przez
BURMISTRZA MIASTA l GMINY GOŁDAP tablicami:
„UWAGA WŚCIEKLIZNA! WSTĘP WZBRONIONY!".
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty
na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna
zwierząt dzikich jest teren sołectwa Juchnajcie gmina
GOŁDAP powiat GOŁDAP.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi
Stanisław Karkosiński

812
UCHWAŁA Nr XLVII/328/06
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXX/255/98 z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie zasad
zbywania, nabywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania i najmu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst
Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1809, Dz. U. 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U.
2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(jedn. tekst Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Dz. U.
2004 r. Nr 281, poz. 2782 r. Dz. U. 2005 r. Nr 130,
poz. 1087, Dz. U. 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U.
2005 r. Nr 175, poz. 1459) Rada Miejska w Węgorzewie
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Węgorzewie
Nr XXX/255/98 z dnia 26 lutego 1998 r. w § 1 pkt 10
otrzymuje brzmienie:
„Grunty zabudowane garaŜami oraz przeznaczone pod ich
budowę sprzedaje się na własność.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Węgorzewa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Aleksander Iwaniuk
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UCHWAŁA Nr XLVII/329/06
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XLIII/285/05 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zasad
sprzedaŜy domów, lokali mieszkalnych i uŜytkowych na terenie Gminy Węgorzewo.
część II - Ceny, bonifikaty, sposób zapłaty, dodaje się
pkt 6a w brzmieniu:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst
Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1809, Dz. U. 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U.
2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 68 ust 1 pkt 7 ust. 2 i
2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. 2004 r. Nr 261,
poz. 2603, Dz. U. 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz. U.
2005 r. Nr 130, poz. 1087, Dz. U. 2005 r. Nr 169,
poz. 1420, Dz. U. 2005 r. Nr 175, poz. 1459) Rada
Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

„Udzielona bonifikata przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego
lub budynku mieszkalnego podlega zabezpieczeniu w
postaci hipoteki kaucyjnej na zbywanej nieruchomości.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Węgorzewa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Aleksander Iwaniuk

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Węgorzewie
Nr XLIII/285/05 z dnia 28 września 2005 r. w § 2,

814
UCHWAŁA Nr XXXI/194/06
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacji
indywidualnej i zagrodowej w obrębie geodezyjnym Stama gmina Sorkwity.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 62, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy w Sorkwitach
postanawia, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z prognozą skutków
finansowych uchwalenia planu, stwierdzając zgodność z
ustaleniami „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity”
uchwalonym uchwałą Nr XXV/158/05 Rady Gminy w
Sorkwitach z dnia 16 czerwca 2005 r., uchwala się
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy rekreacji indywidualnej i zagrodowej w
obrębie geodezyjnym Stama gmina Sorkwity.
§ 2. 1. Przedmiot i granice opracowania planu określa
uchwała Nr XVII/109/04 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia
1 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Stama gmina Sorkwity.

2. Obszar objęty planem, stanowią tereny w granicach
opracowania zgodnie z rysunkiem planu (załącznik Nr 1).
Plan składa się z następujących elementów:
1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały,
2) rysunku planu w skali 1:1000, który stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały; rysunek do publikacji został
zmniejszony,
3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasady
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, naleŜących do zadań własnych gminy,
stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Do niniejszego planu dołącza się następujące
niepublikowane załączniki:
1) wyrys ze „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity”
stanowiący załącznik Nr 4,
2) prognozę oddziaływania na środowisko, stanowiącą
załącznik Nr 5,
3) prognozę skutków finansowych uchwalenia planu
miejscowego stanowiącą załącznik Nr 6.
4. Rysunek planu obowiązuje
zakresie:
1) granicy opracowania planu,

w
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2) przeznaczenia terenów,
3) linii rozgraniczających tereny o róŜnym przeznaczeniu,
4) klasyfikacji techniczno - funkcjonalnej i parametrów
ulic i ciągów pieszych,
5) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
6) zasad gospodarki ściekowej,
7) zachowanie minimalnej powierzchni działek określonej
w § 3.
5. Zasady podziału na działki określa się jako
postulowane zachowujących minimalną powierzchnię
działek określoną w § 3.
§ 3. Wyznacza się tereny oznaczone kolejnymi
symbolami na rysunku planu (załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały) o funkcji i ustaleniach jak niŜej:
1) tereny oznaczone symbolem: 1RM i 2RM podstawowe przeznaczenie pod zabudowę zagrodową
z
ukierunkowaniem
na
pełnienie
usług
agroturystycznych. Zabudowa zagrodowa obejmuje
równieŜ
obiekty
gospodarcze
związane
z
prowadzeniem gospodarstwa rolnego jak stodoła,
budynek inwentarski, garaŜe, budynki gospodarcze itp.
Powierzchnia terenu pod zabudowę zagrodową nie
2
moŜe być mniejsza niŜ 5000 m .
Tereny oznaczone symbolami do 1RI do 13RI
podstawowe przeznaczenie pod zabudowę rekreacji
indywidualnej. Zabudowa rekreacji indywidualnej
oznaczona obejmuje budynek przeznaczony do
okresowego wypoczynku rodzinnego, oraz obiekty
gospodarcze jak garaŜ, składzik na drewno, narzędzia
itp.,
2) powierzchnia działki nie moŜe być mniejsza niŜ
2
1000 m ,
3) tereny oznaczone symbolem: US - podstawowe
przeznaczenie pod obiekty i urządzenia sportowe oraz
rekreacyjne i zieleń,
4) tereny oznaczone symbolem: od 1Z do 3Z podstawowe przeznaczenie pod zieleń,
5) tereny oznaczone symbolem: od 1W do 4W podstawowe przeznaczenie wody i cieki wodne
6) tereny oznaczone symbolem: KDW12 - podstawowe
przeznaczenie pod ulice dojazdowe o szerokości 12 m
w liniach rozgraniczających o szerokości jezdni 6 m +
chodniki i zieleń,
7) tereny oznaczone symbolem: KDW10 - podstawowe
przeznaczenie pod ulice dojazdowe o szerokości 10 m
w liniach rozgraniczających o szerokości jezdni 5 m +
chodniki i zieleń,
8) tereny oznaczone symbolem: KP4 - podstawowe
przeznaczenie pod ciągi piesze o szerokości 4 m w
liniach rozgraniczających.
§ 4. Ustala się następujące zasady kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu w całości
opracowania planu.
1) architektura obiektów w zabudowie rekreacji
indywidualnej i budynków pomocniczych powinna
harmonizować z otaczającym krajobrazem. Wysokość
obiektów, nie moŜe przekraczać jednej dwóch
kondygnacji w tym poddasze uŜytkowe. Nachylenie
połaci dachowych powinno być zawarte w przedziale
kąta nachylenia 35 - 45 stopni. Ustala się zakaz
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu z wyjątkiem kształtowania oczek
wodnych. Maksymalną rzędną poziomu posadowienia
parteru dla projektowanej zabudowy ustala się na
wysokości + 60 cm w stosunku do najwyŜszej rzędnej
terenu w naroŜu sytuowanego budynku,
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2) budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej,
budynki gospodarcze i garaŜe powinny nawiązywać do
cech architektury regionalnej. Wysokość budynku
mieszkalnego
nie
moŜe
przekraczać
trzech
kondygnacji w tym poddasze uŜytkowe, natomiast
pozostałych dwóch kondygnacji w tym poddasze
uŜytkowe. Nachylenie połaci dachowych powinno być
zawarte w przedziale kąta nachylenia 35 - 45 stopni.
Wyklucza się budowę obiektów tymczasowych z
wyjątkiem
koniecznego
zaplecza
budowy.
Maksymalną rzędną poziomu posadowienia parteru
dla projektowanej zabudowy mieszkalnej zagrodowej
ustala się na wysokości +80 cm w stosunku do
najniŜszej rzędnej terenu w naroŜu sytuowanego
budynku. Architektura budynku mieszkalnego oraz
gospodarczych i garaŜy powinna harmonizować z
otaczającym krajobrazem,
3) architektura
wszystkich
budynków
powinna
harmonizować z otaczającym krajobrazem. W
nawiązaniu do tradycyjnych form z zachowaniem skali
i charakteru budownictwa, Wskazane jest stosowanie
materiałów wyraŜających tradycję budownictwa
regionalnego jak elewacje z czerwonej cegły, licowane
lub tynkowane, tradycyjny podział otworów okiennych i
drzwiowych,
4) krycie
dachów
budynków
mieszkalnych
gospodarczych powinno uwzględniać walory uŜytkowe
i estetyczne dlatego naleŜy stosować tylko dachówkę
ceramiczną,
5) ogrodzenia nieruchomości budowlanych od dróg
naleŜy kształtować w formie konstrukcji aŜurowych
zawartą w przedziale wysokość 1,2 m - 1,4 m.
Wyklucza się stosowanie ogrodzeń z prefabrykatów
betonowych.
§ 5. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego
ustala się jako obowiązujące:
1) zgodnie z Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w
sprawie
wprowadzenia
obszarów
chronionego
krajobrazu na terenie województwa warmińskomazurskiego (Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Nr 52, poz. 725), teren w
granicach opracowania niniejszego planu znajduje się
w „Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko
- Mrągowskich„ („OChK Jezior Legińsko Mrągowskich’’). Na terenie tym obowiązują między
innymi następujące zakazy:
a) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie
środowiska,
b) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników
ściekowych,
c) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli
słuŜą innym celom niŜ ochrona przyrody i
zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i
leśnych oraz gospodarki rybackiej,
d) wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawoŜenia
własnych gruntów rolnych,
e) wykonywania
prac
ziemnych
trwale
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
obiektów
związanych
z
zabezpieczeniem
przeciwsztormowymi przeciwpowodziowym.

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 40

2. Ustala się, Ŝe wskaźnik terenu biologicznie
czynnego dla zabudowy
rekreacji indywidualnej
oznaczonej symbolem RI wynosi co najmniej 50%, a dla
zabudowy zagrodowej oznaczonej symbolem RM wynosi
co najmniej 70%. Przez powierzchnię biologicznie czynną
naleŜy rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz
wodą powierzchniową na działce budowlanej. ObniŜenia
terenowe naleŜy pozostawić w stanie naturalnym.
3. Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 i art. 114 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2002 r. z
późn. zm.) wskazuje się tereny do ochrony przed
hałasem, posiadające zgodnie z ustaleniami niniejszego
planu funkcję oznaczoną symbolem RI i RM. Poziom
hałasu dla zabudowy mieszkaniowej nie moŜe
przekroczyć
wartości progowych
określonych
w
rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia
9 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 81).
4. Odpady stałe będą segregowane i gromadzone w
indywidualnych pojemnikach na działce, a następnie
wywoŜone na wysypisko śmieci przez wyspecjalizowaną
jednostkę usługową.
5. Zaleca się stosowanie ekologicznych systemów
ogrzewania.
6. Obowiązuje zakaz stosowania ŜuŜla piecowego do
utwardzania nawierzchni jezdni ulic i placów.
§ 6. 1. W granicach opracowania nie wyznacza się
terenów wymagających scalenia i podziału terenu oraz
terenów wymagających rehabilitacji istniejącej zabudowy.
2. Zagospodarowanie terenu naleŜy przeprowadzić
zgodnie z zasadami niniejszego planu bez stosowania
rozwiązań tymczasowych.
§ 7. 1. Układ komunikacyjny w planie składa się z
wewnętrznych dróg dojazdowych z dowiązaniem do drogi
powiatowej Młynnik - Bałowo
2. Na obszarze objętym planem ustala się w
rozwiązaniach komunikacji jako obowiązujące:
1) klasyfikacja układu drogowego,
2) szerokość dróg i ciągów pieszych w liniach
rozgraniczających,
3) powiązania w układzie przestrzennym.
§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie
infrastruktury technicznej:
1) do czasu zaistnienia technicznych i finansowych
moŜliwości
podłączenia
do
gminnej
sieci
wodociągowej, zaopatrzenie w wodę przewiduje się z
ujęcia własnego z rozprowadzeniem sieci na obszarze
opracowania lub z ujęć indywidualnych na działkach.
Dla celów przeciw poŜarowych przewiduje się
zainstalowanie 6 hydrantów Ø 80 mm o wydajności
6,25 dm /sek.,
2) ścieki sanitarne systemem kolektorów grawitacyjnych
kanalizacji sanitarnej prowadzonych w ciągu ulic
odprowadzone będą poprzez własną przepompownię P do kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej przewidzianego w systemie skanalizowania gminy z
odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w
Sorkwitach.
Do
czasu
realizacji
systemu
kanalizacyjnego z odprowadzeniem ścieków do
oczyszczalni, ścieki sanitarne gromadzone będą w

- 2711 Poz.

atestowanych
szczelnych
zbiornikach
bezodpływowych i wywoŜone do oczyszczalni w
Sorkwitach,
3) wody opadowe naleŜy zagospodarować na terenie
własnej działki,
4) wody opadowe z ulic systemem kolektorów
grawitacyjnych kanalizacji deszczowej prowadzonych
w ciągu ulic odprowadzone będą do odbiornika w
postaci zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie
US. Na odpływie wód do odbiornika naleŜy wykonać
separator pisku i substancji pochodnych - SP,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się
będzie z najbliŜszej istniejącej sieci napowietrznej
niskiego napięcia oznaczonej „Pniewo” 15/04 kV
K - 0373 OBW 1 80 A dostosowanej do zwiększonego
poboru mocy systemem sieci kablowej nn w ciągu ulic
na
warunkach
określonych
przez
Zakład
Energetyczny. Rozbudowa stacji „Pniewo” wiąŜe się z
koniecznością jej przeniesienia poza granice
projektowanej drogi. W tym celu rezerwuje się w
pobliŜu odpowiedni teren pod przeniesioną stację.
Szafki rozdzielczo - pomiarowe będą wyposaŜone w
główne
zabezpieczenie
oraz
zabezpieczenie
przedlicznikowe i pomiar energii dla odbiorcy.
Obudowa szafek z tworzywa sztucznego ustawiona na
fundamentach ścianką frontową w linii ogrodzenia
posesji. Z szafek rozdzielczo - pomiarowych zakłada
się zasilanie przyłączem kablowym zalicznikowym
poszczególnych obiektów. Ponadto rezerwuje się
teren pod drugą projektowaną stację transformatorową
15/04 kV zasilaną z linii SN 15 kV Mrągowo Biskupiec projektowanym odcinkiem linii SN 15 kV.
6) sieć telekomunikacji kablowej prowadzona będzie w
ciągu ulic na warunkach określonych przez
właściwego operatora,
7) sieć gazowa poprowadzona będzie w ciągu ulic na
warunkach określonych przez właściwego dostawcy.
§ 9. Na terenie objętym planem nie przewiduje się
inwestycji celu publicznego oraz inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej naleŜących do zadań własnych
gminy. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji
Inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowi
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 10. Zgodnie z art. 36 ustawy wysokość jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
związanych z uchwaleniem niniejszego planu dla terenów
oznaczonych:
Symbol terenu oznaczonego w
§ 3 niniejszej uchwały
RI
RM
Pozostałe tereny

Wysokość procentowa stawki
5%
5%
0%

§
12.
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy rekreacji indywidualnej
i
zabudowy
zagrodowej
w
obrębie
Sorkwity
przechowywany będzie w Urzędzie Gminy w Sorkwitach.
Zainteresowani mają prawo do wglądu planu oraz
zasięgania informacji.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
w Sorkwitach.
§ 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Gmaj

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 40
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Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 40
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/194/06
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 26 stycznia 2006 r.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej i zagrodowej w obrąbie
geodezyjnym Stama, gmina Sorkwity.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy rekreacji indywidualnej i zagrodowej w obrębię geodezyjnym Stama gmina Sorkwity.
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 890, poz. 717 z późn. zm.) stwierdza się, Ŝe uwag do projektu planu nie wniesiono. Nie zachodziła wiec konieczność ich
rozpatrywania.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/194/06
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 26 stycznia 2006 r.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej i zagrodowej w obrąbie
geodezyjnym Stama , gmina Sorkwity.
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych
gminy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej i zagrodowej w
obrębie geodezyjnym Stama, gmina Sorkwity.
W związku z 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.) stwierdza się, Ŝe na terenie objętym planem nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej naleŜących do zadań własnych gminy.
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/375/06
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 stycznia 2006 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/338/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203,
poz. 1966 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884,
Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782
oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169,
poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457)
Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/338/05 Rady Gminy Ełk z
dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości

stawek podatku od środków transportowych wprowadza
się następujące zmiany:
- § 1 pkt 3 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:
Wyprodukowane:
powyŜej 36 ton

po 1990 r.
1.527,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Ełk.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Dariusz Kordyś

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 40
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UCHWAŁA Nr I/4/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 stycznia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podatków od
środków transportowych na rok 2006.
jezdnych stawkę podatku w wysokości 1 937,76 zł
zastępuje się stawką 1 936,29 zł,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z
2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

2) § 1 ust. 4 pkt 4 lit. „b” - dla kategorii nie mniej niŜ 40
ton - trzy osie, inne systemy zawieszenia osi jezdnych,
stawkę podatku 2 548,65 zł zastępuje się stawką
2 505,15 zł.

§ 1. W uchwale Nr X/50/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z
dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podatków od środków
transportowych na rok 2006 wprowadza się niŜej
wyszczególnione zmiany:

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
daty
opublikowania
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w
2006 r.

1) § 1 ust. 4 pkt 2 lit. „d” - dla kategorii nie mniej niŜ 31
ton - dwie osie, inne systemy zawieszenia osi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku
Stanisław Paździor
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UCHWAŁA Nr XLV/212/06
Rady Gminy Świętajno
z dnia 27 stycznia 2006 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. jedn.
Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z 2003 r. Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258 z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845/ Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania i
przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Świętajno w
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/154/04 Rady Gminy
Świętajno z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli na rok 2005.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia
2006 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Wawrzyn

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
Załącznik
do uchwały Nr XLV/212/06
Rady Gminy Świętajno
z dnia 27 stycznia 2006 r.
REGULAMIN
wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świętajno.
Postanowienia wstępne
§ 1. Regulamin wynagradzania i przyznawania
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w
szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych

prowadzonych przez Gminę Świętajno, zwany dalej
„Regulaminem” określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 40

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych
zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania nagród,
4) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy,
5) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz główne zasady jego przyznawania i wypłacania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie się przez to szkołę, przedszkole lub
placówkę oświatową prowadzoną przez Gminę
Świętajno,
2) pracodawcy - rozumie się przez to szkołę,
3) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli
zatrudnionych przez danego pracodawcę.
Dodatek za wysługę lat
§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę
lat.
2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust. 1 Karty
Nauczyciela.
3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające
do dodatku określa § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości
minimalnych
stawek
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczycieli,
ogólnych
warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.).
4. Dodatek przysługuje:
a) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyŜszej
stawki dodatku, jeŜeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu
miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub
wyŜszej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca.
5. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla
poratowania zdrowia oraz dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie, chyba, Ŝe przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje równieŜ, za dni
nieobecności w pracy, z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby, bądź konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem, bądź innym chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
Dodatek motywacyjny
§ 4. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w
§ 3 ust. 3 Regulaminu.
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2.
Podstawę
obliczenia
dodatku
stanowi
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
3. Dodatek nie moŜe być wyŜszy niŜ 30% podstawy.
4. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie
krótszy niŜ dwa miesiące i nie dłuŜszy niŜ jeden rok
szkolny.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi po raz pierwszy
po przepracowaniu jednego roku szkolnego w danej
szkole.
6. Nauczycielowi przyznaje dodatek dyrektor szkoły, a
dyrektorowi - Wójt.
7. Wysokość środków finansowych na dodatki
motywacyjne nauczycieli, w tym dyrektorów, wynosi 2%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z
tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem
pedagogicznym, przyjętego w rozporządzeniu, o którym
mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu - na jeden etat
kalkulacyjny nauczyciela.
8. Podziału wysokości środków, o których mowa w
ust. 7, pomiędzy nauczycieli i dyrektorów szkół na dany
rok budŜetowy dokonuje Wójt.
9. Dodatek wypłaca się w terminie wypłacania
wynagrodzenia zasadniczego.
§ 5. 1. Przyjmuje się następujące kryteria
przyznawania dodatków motywacyjnych nauczycielom
niebędącym dyrektorami:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
moŜliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych
osiągnięć
dydaktycznych
i
wychowawczych
potwierdzonych
wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i
sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach, itp.,
b) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów i efektywne działanie na rzecz uczniów
potrzebujących szczególnej opieki.
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanych z
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
a
w
szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do
przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
3) posiadanie dobrej lub wyróŜniającej oceny pracy,
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4) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o
których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a
w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie innych
form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
2. Kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych
dyrektorom szkół:
a) celowe i właściwe wydatkowanie środków finansowych
szkoły,
b) racjonalne wykorzystanie majątku szkoły,
c) racjonalna polityka kadrowa,
d) dbałość o estetykę obiektów szkolnych,
e) wpływ szkoły na miejscowe środowisko.

wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego z tytułem zawodowym magistra z
przygotowaniem pedagogicznym przyjętego w
rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 3
Regulaminu.

5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a
dyrektorowi Wójt.
6. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku,
a jeŜeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub
funkcję na czas określony traci prawo do dodatku z
końcem miesiąca, w którym upłynął okres. Dotyczy to
równieŜ wcześniejszego odwołania ze stanowiska lub
funkcji.
8.
Dodatek
nie
przysługuje
w
okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w
okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do
których jest przypisany ten dodatek, a jeŜeli zaprzestanie
pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca od tego dnia.

Dodatek funkcyjny
§ 6. 1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie
bądź pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego określa
§ 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3
Regulaminu.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, Ŝe:
a) dyrektorowi - w wysokości co najmniej 18%
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem
pedagogicznym, przyjętym w rozporządzeniu, o
którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu,
b) wicedyrektorowi - w wysokości nie wyŜszej niŜ 50%
stawki dodatku funkcyjnego ustalonego dyrektorowi
danej szkoły.
3. Przy ustaleniu wysokości dodatku uwzględnia się w
szczególności wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów,
złoŜoność
zadań
wynikających
z
zajmowanego
stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalne,
środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.
4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym Ŝe
nauczycielowi, któremu powierzono:
a) wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego - w
wysokości 3%,
b) funkcję opiekuna staŜu - w wysokości 3% na jednego
staŜystę,
c) funkcję doradcy metodycznego - 20%,

9. Dodatek w stawce ustalonej dyrektorowi szkoły
przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
wicedyrektor rozpoczął zastępstwo.
10. Dodatek wypłacany jest za kaŜdy miesiąc w
terminie wypłacania wynagrodzenia zasadniczego.
11. Dodatek wypłacany
sprawowanej funkcji odrębnie.

jest

za

kaŜdy

rodzaj

Dodatek za warunki pracy
§ 7. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczyciela
w trudnych warunkach określa § 8 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w
§ 3 ust. 3 Regulaminu.
2. Dodatek za prace
przysługuje nauczycielom:

w

trudnych

warunkach

a) prowadzącym zajęcia w klasach łączonych - w
wysokości 25% stawki godzinnej za kaŜdą
przeprowadzoną godzinę nauczania w tych klasach,
b) prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w
wysokości 25% stawki godzinnej za kaŜda
przepracowaną godzinę.
§ 8. 1. Wykaz prac wykonywanych w warunkach
uciąŜliwych określa § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu, o którym mowa w § 3 ust. 3
Regulaminu.
2. Dodatek za pracę w warunkach uciąŜliwych
przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia, o których
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mowa w § 7 ust. 2 - w wysokości 35% stawki godzinnej po
przepracowaniu w danym miesiącu co najmniej 40 godzin.
3. Dodatek za uciąŜliwość pracy nie przysługuje w
okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w
okresach za który nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał wykonywania pracy.
4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne
warunki pracy i uciąŜliwe warunki pracy nauczycielowi
przysługuje prawo do jednego, wyŜszego dodatku.
5. Dodatki za trudne i uciąŜliwe warunki pracy wypłaca
się z dołu.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
doraźnych zastępstw
§ 9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki
osobistego
zaszeregowania
nauczyciela,
z
uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc stawkę
przysługującego
nauczycielowi
wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć,
ustalonego
dla
rodzaju
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczyciela ustala się mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych
godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija
się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym szkoły nie
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje
zajęć z powodu:
a) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego,
b) rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia,
c) za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu
Edukacji Narodowej i w dniach, w których nauczyciel nie
mógł ich zrealizować z przyczyn leŜących po stronie
pracodawcy, w szczególności w związku z:
a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
b) wyjazdem dzieci i młodzieŜy na wycieczki lub imprezy,
c) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą
nie dłuŜej niŜ tydzień,
d) rekolekcjami wielkopostnymi, o których mowa w
odpowiednich przepisach,
e) wyjazdem na konferencje metodyczne, na które
kieruje dyrektor szkoły, traktuje się jako godziny
faktycznie odbyte.
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6.
Dyrektorowi
nie
przysługuje
prawo
do
wynagrodzenia z tytułu realizowanych zastępstw.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku
pracy
§ 10. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1%
planowanych środków na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli planuje Rada Gminy w uchwale budŜetowej, z
tym, Ŝe:
a) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora,
b) 30% środków przeznacza się na nagrody organu
prowadzącego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody
uzaleŜnione jest w szczególności od:
a) posiadania dobrej lub wyróŜniającej oceny pracy,
b) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
3. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt a - dyrektor z
własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) rady pedagogicznej,
b) rady szkoły lub rady rodziców,
2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt b - Wójt na
wniosek dyrektora szkoły w stosunku do nauczycieli
oraz Wójt z własnej inicjatywy w stosunku do
dyrektorów szkół lub na wniosek:
a) rady pedagogicznej,
b) rady szkoły lub rady rodziców,
c) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
Socjalnych Rady Gminy.

i

Spraw

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród są
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W
uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą organu
prowadzącego moŜe przyznać nauczycielowi nagrodę w
innym czasie.
5. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa
regulamin nagród określony odrębną uchwałą Rady
Gminy po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
działającymi na terenie szkoły.
§ 11. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatkowe
miesięczne wynagrodzenie za analizę i ocenę prac i zajęć
uczniowskich z języka polskiego, począwszy od klasy
czwartej szkoły podstawowej, w wysokości:
a) 1,2%
1,5%
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z
przygotowaniem
pedagogicznym,
w
szkołach
podstawowych,
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b) 1,3% - 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z przygotowaniem pedagogicznym, w
gimnazjum.

przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w
ust. 2 małŜonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który
będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.

2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 przysługuje
nauczycielowi jeŜeli realizuje zajęcia w obowiązkowym
wymiarze. W razie realizowania tych zajęć w niepełnym
wymiarze lub ponad obowiązkowy wymiar w ramach
godzin ponadwymiarowych podzielonych w planie
organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w
stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez
nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złoŜono wniosek o
jego przyznanie.
§ 13. 1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a takŜe w okresach:

3. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o których
mowa w ust. 1, wypłaca się miesięcznie z góry.

a) nie świadczenia
wynagrodzenie,

Dodatek mieszkaniowy
§ 12. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma
nauczyciel
posiadający
wymagane
kwalifikacje,
zatrudniony w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa
obowiązującego wymiaru zajęć.

pracy,

za

które

przysługuje

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
c) odbywania
zasadniczej
słuŜby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego lub w okresach słuŜby
wojskowej,

2. Dodatek jest zróŜnicowany stosownie do stanu
rodzinnego nauczyciela i obejmuje:

d) korzystania z urlopu
wychowawczego.

a) 4,5% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia
za pracę pracowników, zwanego dalej minimalnym
wynagrodzeniem - w rodzinie do trzech osób włącznie,

macierzyńskiego

i

urlopu

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o
których mowa w § 12 ust. 5, na ich wspólny wniosek.

b) 6,3% minimalnego wynagrodzenia - w rodzinie od 4 do
5 osób włącznie,

§ 14. 1. Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Wójt.

c) 9% minimalnego wynagrodzenia - w rodzinie dla 6
osób i więcej.

2. Dodatek wypłacany jest w okresach kwartalnych.
Postanowienia końcowe

3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do
pełnych złotych w ten sposób, Ŝe kwotę 0,40 zł pomija się,
w kwotę co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego zł.

§ 15. Regulamin został zaopiniowany i uzgodniony z
Zarządem Oddziału ZNP w Olecku i Międzyszkolną
Komisję NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w
Olecku przez właściwe organizacje związkowe.

4. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
małŜonka, a takŜe dzieci i rodziców pozostających na jego
wyłącznym utrzymaniu.

§ 16. Zmiany regulaminu następują w formie uchwały
w trybie przewidzianym w ust. 1.

5. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu
takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym,

818
UCHWAŁA Nr XLV/215/06
Rady Gminy Świętajno
z dnia 27 stycznia 2006 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) art. 110 ust. 1 ustawy z dn.
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r.

Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164,
poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180,
poz. 1493) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świętajnie, stanowiącym załącznik do
uchwały Nr XXXIV/162/05 Rady Gminy Świętajno z dnia
27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu
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Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie
(Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 26,
poz. 358) § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Ośrodek moŜe zatrudniać innych pracowników niŜ
wymienieni w ust. 1 w przypadku realizacji zadań
powierzonych przez Wójta.

„§ 15 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące
stanowiska pracy:

3. Ośrodek moŜe zlecać wykonywanie swoich zadań
uprawnionym podmiotom zewnętrznym.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

1) kierownik Ośrodka,

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

2) pracownicy socjalni,
3) informatyk,
4) obsługa GOPS - sprzątaczka,

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Wawrzyn

5) referent.
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UCHWAŁA Nr XXXVI/241/06
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia.
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, Nr 214, poz.1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z
2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,
Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169,
poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484), Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałę Nr XXIV/171/05 Rady Miejskiej w
Miłomłynie z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców (Dziennik
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 38,
poz. 569), zmienia się w ten sposób, Ŝe:
1) w § 2 ust. 1 pkt a i w § 3 ust. 2 skreśla się słowo
„publiczną”,
2) w § 3 dodaje się ust. 3 o treści następującej:
„3. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały
jest pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu

Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w
sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w
odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis
(Dz. U. WE L10 z 13 stycznia 2001 r.)”.
3) w § 6 dodaje się punkt „d” o treści następującej:
„d) wszelkie informacje oraz zaświadczenia o
udzielonej pomocy de minimis z okresu trzech
ostatnich lat poprzedzających dzień złoŜenia wniosku
o udzielenie pomocy”.
4) w § 8 punkt „c” otrzymuje brzmienie:
„c) wszelkie informacje oraz zaświadczenia o
udzielonej pomocy de minimis z okresu trzech
ostatnich lat”.
5) w § 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje
słowa:
„i obowiązuje nie dłuŜej niŜ do 31 grudnia 2006 r.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Miłomłyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zenobia Kamińska

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 40

- 2720 Poz.
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UCHWAŁA Nr XXXVII/7/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 8 lutego 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Kisielice.
zastępuje się wyrazami: „....) Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kisielicach w likwidacji”,
natomiast po punkcie 6) dodaje się punkt 6a w brzmieniu:
„6a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w
Kisielicach”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Jednolity tekst:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) i zgodnie z zapisem § 77 i § 79 Statutu Gminy
Kisielice, Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co
następuje:

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 1. W Statucie Gminy Kisielice stanowiącym
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/19/96 Rady Miejskiej w
Kisielicach z dnia 5 października 1996 r. w sprawie
Statutu Gminy Kisielice (opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Elbląskiego Nr 43 z dnia
4 listopada 1996 r., wraz z późniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Kisielicach wprowadza poniŜsze zmiany:
w załączniku Nr 4 do Statutu Gminy wyrazy w brzmieniu:
„6) Zakład Gospodarki Komunalnej w Kisielicach"

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
Janusz S. Więcek
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UCHWAŁA Nr XXXVI/171/06
Rady Gminy Elbląg
z dnia 9 lutego 2006 r.

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych
składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego i wiejskiego na 2006 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118,poz. 1112, Dz. U. z
2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i
Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167,
poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526) zwanej
dalej „Kartą Nauczyciela" w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457) oraz przepisami rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego
nauczycieli,
ogólnych
warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22, poz. 181) zwanym dalej „rozporządzeniem"
uchwala się, co następuje:

zasady
ustalania
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela, w tym nauczyciela któremu powierzono
stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie.
§ 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania
nauczycielom:
1) dodatku za wysługę lat,
2) dodatku za uciąŜliwość pracy,
3) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze
nocnej,
4) nagród jubileuszowych,
5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
6) zasiłku na zagospodarowanie,
7) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
8) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,

§ 1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a takŜe

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 40

określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz
przepisy rozporządzenia.
§ 3. Ustala się regulamin określający wysokość oraz
szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz inne składniki wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego i wiejskiego w brzmieniu określonym w
załączniku do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Elbląg.

- 2721 Poz.

szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz innych składników wynagradzania, a takŜe
wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz
uchwałę Nr XXII/101/04 Rady Gminy Elbląg z dnia
26 sierpnia 2004 r w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w
pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2006 r.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXV/120/04 Rady Gminy
Elbląg z dnia 30 grudnia 2004 r. i uchwałę
Nr XXXV/162/05 Rady Gminy Elbląg z dnia 29 grudnia
2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli,
ustalania regulaminu określającego wysokość oraz

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Załącznik
do uchwały Nr XXXVI/171/06
Rady Gminy Elbląg
z dnia 9 lutego 2006 r.
REGULAMIN
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) „szkole" - naleŜy przez to rozumieć placówkę
oświatową prowadzoną przez Gminę Elbląg,

-

2) „dyrektorze" - naleŜy przez to rozumieć dyrektora
placówki, o której mowa w pkt 1,

-

3) „roku szkolnym" - naleŜy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 września do 31 sierpnia roku
następnego,

-

4) „klasie" - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub
grupę,
5) „tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin" naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o których mowa w § 1 ust. 1
rozporządzenia.

-

osiągane przez szkołę efekty kształcenia,
pozytywne wnioski organu nadzorującego szkołę,
uzyskana ocena pracy,
samodzielność
dyrektora
w
prawidłowym
wykonywaniu zadań,
prawidłowość
gospodarowania
środkami
finansowymi
i
mieniem
szkolnym
oraz
pozyskiwanie środków pozabudŜetowych,
współpraca z rodzicami uczniów,
tworzenie więzi ze społecznością lokalną i innymi
szkołami,
przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa
oświatowego oraz prowadzenie dokumentacji
zgodnej z przepisami prawa oświatowego,
terminowość realizacji zadań i samodzielność w
rozwiązywaniu problemów placówki,
zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w
szkole,
prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych i
polityki kadrowej.

§ 2. Dodatek motywacyjny.
1) środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli tworzy
się w wysokości 70 zł na etat kalkulacyjny,
2) środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół
zabezpiecza się w wysokości 30% ich wynagrodzenia
zasadniczego, a dla zastępcy dyrektora zespołu szkół
w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego,
3) dodatek
motywacyjny
nauczycielowi
przyznaje
dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy Elbląg, po
zaopiniowaniu
przez
zakładową
organizację
związkową,
4) przy
przyznawaniu
dodatku
motywacyjnego
dyrektorom szkół uwzględnia się następujące kryteria:
- wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej,

5) nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny w
zaleŜności od osiąganych wyników pracy, a w
szczególności za:
- osiągnięcia w konkursach, zawodach i turniejach
na szczeblu gminy,
- olimpiadach
na
szczeblu
powiatowym,
wojewódzkim, okręgowym, ogólnopolskim,
- wzorową pracę wychowawczą, a w szczególności
wzorową
realizację
szkolnego
programu
wychowawczego,
- wzorowe
organizowanie
szkolnych,
międzyszkolnych uroczystości dla dzieci i
lokalnego środowiska,
- wdraŜanie innowacji pedagogicznych w pracy
dydaktyczno-wychowawczej wysoko ocenianych
przez rodziców, dyrektorów, nadzór pedagogiczny,
- wzorowe
prowadzenie
wewnątrzszkolnego
doskonalenia nauczycieli,

Dziennik Urzędowy
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-

-

- 2722 Poz.

szczególną dbałość o estetykę i wystrój szkoły,
wyróŜnienie się w stosowaniu róŜnorodnych form
pomocy dzieciom w przezwycięŜaniu niepowodzeń
szkolnych,
pozyskiwanie środków pozabudŜetowych,
doskonalenie
umiejętności dydaktycznych
i
podnoszenie wiedzy merytorycznej.

6) prawa do dodatku nie mają nauczyciele:
- po raz pierwszy zatrudnieni w danej szkole przez
okres 6-ciu miesięcy pracy,
- dodatkowo zatrudnieni na zastępstwa za
nieobecnych nauczycieli,
- otrzymali
kary
dyscyplinarne
przewidziane
przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela
przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia kary,
- przebywających
na
urlopach
bezpłatnych,
wychowawczych i urlopach na poratowanie
zdrowia.
7) wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
wynosi do 200 zł, dla dyrektora szkoły i zespołu szkół
do 600 zł., a dla zastępcy dyrektora zespołu szkół do
300 zł,
8) decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
przekazuje się nauczycielowi (dyrektorowi) w formie
pisemnej. Kopię pisma włącza się do akt osobowych,
9) dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony,
nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie dłuŜszy niŜ jeden rok
szkolny,
10) dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
§ 3. Dodatek funkcyjny.
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub inne stanowisko Kierownicze przewidziane
w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, według
następujących norm:
Lp.

Typ szkoły i stanowisko
Szkoły podstawowe i gimnazja
1. - dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów
- dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów
Zespoły szkół
- dyrektor zespołu liczącego do 8 oddziałów
2.
- dyrektor zespołu liczącego od 9 do 16 oddziałów
- zastępca dyrektora zespołu szkół
Świetlice
3. - kierownik świetlicy przy szkole podstawowej,
gimnazjum zespole szkół

2.
Dodatek
funkcyjny
nauczycielowi z tytułu:

od

do

100,100,-

500,650,-

100,100,100,-

600,700,300,-

50,-

200,-

przysługuje

równieŜ

1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu 40 zł miesięcznie,
2) sprawowania funkcji wychowawcy klasy w:
a) szkole podstawowej 45 zł miesięcznie,
b) gimnazjum 65 zł miesięcznie,
c) oddziale przedszkolnym 50 zł miesięcznie.
3) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego 40 zł
miesięcznie.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe nauczycielom,
którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

4. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1,
powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie
jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i
gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po
zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
5. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku
funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie
wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym
nastąpiło odwołanie, a jeŜeli odwołanie nastąpiło
pierwszego dnia, od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu
dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie
przysługuje
wynagrodzenie
zasadnicze
oraz
od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów
obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a
jeŜeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela oraz dla
zastępcy dyrektora zespołu szkół przyznaje dyrektor, a dla
dyrektora Wójt Gminy Elbląg na czas określony nie
krótszy niŜ 6 miesięcy i nie dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
8. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
§ 4. Dodatek za warunki pracy.
1. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach
lub szkodliwych dla zdrowia przysługuje z tego tytułu
dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w
art. 34 Karty Nauczyciela oraz na zasadach określonych w
§ 8 i § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy.(Dz. U. Nr 22, poz. 181).
2.
Nauczycielom
prowadzącym
indywidualne
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego lub prowadzącym zajęcia rewalidacyjnowychowawcze z dziećmi upośledzonymi w stopniu
głębokim przysługuje dodatek w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego.
3.
JeŜeli
nauczanie
indywidualne
dziecka
zakwalifikowanego
do
kształcenia
specjalnego
prowadzone jest w ramach godzin ponadwymiarowych
dodatek przysługuje w wysokości 20% stawki godzinowej,
obliczonej jak za godziny ponadwymiarowe, za kaŜdą
faktycznie
przepracowaną
godzinę
w
ramach
realizowanego programu nauczania.
§ 5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw.
1. W szczególnych przypadkach podyktowanych
wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania i
opieki, nauczyciel moŜe być obowiązany do odpłatnej
pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z
posiadanymi kwalifikacjami, których liczba nie moŜe
przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby
godzin ponadwymiarowych moŜe nastąpić wyłącznie za
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jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym 1/2
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o
których mowa w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela.

szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
podyktowanych
wyłącznie koniecznością realizacji
programu
nauczania,
dyrektor
moŜe
przyznać
nauczycielowi płatne godziny za zastępstwo doraźne.

11. Dla
ustalenia wynagrodzenia
za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub
dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w
których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku
tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych
przyjmuje
się
tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 karty Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za
kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie
w takim tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, których realizacja
następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki
osobistego
zaszeregowania
nauczyciela
z
uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
5. W przypadku braku moŜliwości zatrudnienia
nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z
obowiązującym wymiarem godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42
ust. 3, przyjmuje się moŜliwość łączenia róŜnych
wymiarów
pensum
w
ramach
jednego
etatu
proporcjonalnie do liczby realizowanych przez nauczyciela
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Wszystkie godziny realizowane powyŜej tak ustalonego
pensum stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy - Karta
Nauczyciela godziny ponadwymiarowe.

12. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub
opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy,
nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia
wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie w ilości 4
godzin ponadwymiarowych.

6. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się
mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5
godziny liczy się za pełną godzinę.

1. Środki na nagrody ze specjalnego funduszu nagród
tworzy się w wysokości 1% planowanych środków na
wynagrodzenia osobowe:
- 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Dyrektora,
- 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Wójta.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłacane jest, gdy faktyczna liczba przepracowanych w
danym
tygodniu
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych przekracza tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin tych zajęć.
8. Za faktycznie przepracowane godziny zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych uwaŜa
się takŜe godziny, których nauczyciel nie mógł
przepracować z przyczyn leŜących po stronie
pracodawcy, a w szczególności:

13. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
§ 6. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

2. Nagrodę Wójta lub Dyrektora moŜe otrzymać
nauczyciel zatrudniony w jednostce organizacyjnej Gminy
Elbląg, który spełnia następujące kryteria:
- wyróŜnia się w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i
wychowawczej,
- inne osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 5
regulaminu.
3. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach nagrodę
moŜna przyznać równieŜ w innym czasie.

a) zawieszenie zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
b) wyjazd uczniów na wycieczki lub imprezy,
c) zawieszenie zajęć z powodu rekolekcji,

4. Wysokość nagrody Wójta ustala się na poziomie
75%
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego oraz legitymującym się wykształcaniem
wyŜszym
magisterskim
z
przygotowaniem
pedagogicznym.

d) nie odbycia zajęć w Dniu Edukacji Narodowej,
e) udział w konferencjach metodycznych i szkoleniach.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
realizowane w ramach nauczania indywidualnego wypłaca
się tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia z uczniem.
10. 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

5. Nagroda Wójta lub Dyrektora moŜe być przyznana
niezaleŜnie od innych nagród.
6. Wnioski o nagrody Wójta naleŜy składać na jeden
miesiąc przed datą uroczystości, z okazji której mają być
przyznane, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną oraz właściwy związek zawodowy.
7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta moŜe
wystąpić:
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Dyrektor szkoły,
Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców lub Rada Szkoły,
Radny lub grupa radnych,
Organizacja związkowa.

8. Maksymalna wysokość nagrody Dyrektora szkoły
wynosi 80% nagrody Wójta.
9. Nagroda Dyrektora przyznawana jest z inicjatywy
Dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej i Związków Zawodowych.
§ 7. Dodatek mieszkaniowy.
1. Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach
organizacyjnych Gminy Elbląg, którzy są zatrudnieni w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa etatu i posiadającym
kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. W przypadku zatrudnienia nauczyciela w dwóch
jednostkach organizacyjnych Gminy Elbląg, przysługuje
jeden dodatek mieszkaniowy w jednostce wskazanej
przez pracownika.
3. Dodatek o którym mowa w ust. 1 przysługuje w
wysokości uzaleŜnionej od liczby członków rodziny i
wypłacany jest co miesiąc w wysokości:
- dla 1 osoby 46 zł,
- dla 2 osób 61 zł,
- dla 3 osób 76 zł,
- dla 4 i więcej osób 91 zł.
4. Do osób uprawnionych zalicza się nauczyciela oraz
wspólnie z nim zamieszkujących:
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ust. 2. MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał dodatek.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się
na wniosek nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje
dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy Elbląg.
7. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złoŜono wniosek o
jego przyznanie.
9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w
okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach:
a) nie świadczenia
wynagrodzenie,

pracy,

za

które

przysługuje

b) pobierania zasiłku społecznego,
c) odbywania
zasadniczej
słuŜby
wojskowej,
przeszkolenia
wojskowego,
okresowej
słuŜby
wojskowej (w przypadku gdy z nauczycielem
powołanym do słuŜby wojskowej zawarta była umowa
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie
dłuŜej niŜ do końca okresu, na który umowa ta była
zawarta),
d) korzystania z urlopu wychowawczego.
10. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 8. Dodatek wiejski.

a) współmałŜonka,
b) dzieci do ukończenia 18 roku lub do czasu ukończenia
przez
nie
szkoły
ponadpodstawowej
albo
ponadgimnazjalnej, nie dłuŜej jednak niŜ do
ukończenia 21 roku Ŝycia,
c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego
współmałŜonka
niepracujące
dzieci
będące
studentami, do czasu ukończenia studiów wyŜszych,
nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 26 roku Ŝycia,
d) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego
źródła dochodu,
e) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela.
5. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu
takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w

1. Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach
organizacyjnych Gminy Elbląg w wymiarze nie niŜszym
niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
oraz
posiadającemu
kwalifikacje
wymagane
do
zajmowanego stanowiska przysługuje dodatek wiejski.
2. Dodatek wiejski przysługuje w wysokości 10%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
3. Nauczycielowi dodatek
dyrektorowi Wójt Gminy Elbląg.

przyznaje

dyrektor

a

4. Dodatek wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
5. Dodatek wiejski przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a takŜe w okresach nie świadczenia pracy, za które
przysługuje wynagrodzenie oraz w okresie pobierania
zasiłku społecznego.
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822
UCHWAŁA Nr XXV/161/06
Rady Gminy w Baniach Mazurskich
z dnia 10 lutego 2006 r.

w sprawie warunków odpłatności za udzieloną pomoc w zakresie doŜywiania w formie posiłku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ustawy z dnia
29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania" (Dz. U. z 2005 r.
Nr 267, poz. 2259) Rada Gminy w Baniach Mazurskich
uchwala, co następuje:

§ 2. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeŜeli
Ŝądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w
całości lub części stanowiłoby dla rodziny zobowiązanej
nadmierne obciąŜenie lub niweczyłoby skutki udzielonej
pomocy, osoba upowaŜniona do wydawania decyzji
administracyjnych na podstawie przepisów ustawy o
pomocy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego
lub osoby zainteresowanej moŜe odstąpić od Ŝądania
takiego zwrotu.

§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania"
jeŜeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie przekracza kryterium, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 tej ustawy, pomoc w formie posiłku moŜe
być przyznana pod warunkiem pokrycia części lub całości
wydatków w następujący sposób:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Banie Mazurskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Łukaszewicz

a) przy dochodzie rodziny do 200% kryterium odpłatność
wynosi - 50% kosztów posiłku,
b) przy dochodzie rodziny powyŜej 200% kryterium
odpłatność wynosi - 100% kosztów posiłku.

823
UCHWAŁA Nr XXXIX/11/06
Rady Miejskiej w GiŜycku
z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 i
Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203,
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) Rada Miejska w
GiŜycku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nowopowstałej ulicy łączącej ulicę Obwodową
z ulicą Warmińską - zgodnie z załączonym szkicem nadaje się nazwę: Wileńska.

2. Nowopowstałej ulicy łączącej ulicę Warmińską z
ulicą Wileńską - zgodnie z załączonym szkicem - nadaje
się nazwę: Sybiraków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący
Edward śelasko
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UCHWAŁA Nr XXXIX/14/06
Rady Miejskiej w GiŜycku
z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie
doŜywiania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568
oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441) oraz art. 5
ust. 2, art. 6 ust. 2 ustawy o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania
(test jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 26, poz. 2259) Rada
Miejska w GiŜycku uchwala, co następuje:

społecznej pomoc w formie posiłku moŜe być przyznana
odpłatnie.
§ 3. Odpłatność za posiłek, po wykorzystaniu pomocy,
wnoszona jest do kasy lub na rachunek bankowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w GiŜycku na
zasadach określonych przez Kierownika Ośrodka.
§ 4. W uzasadnionych wypadkach na zasadach
przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w GiŜycku moŜe
zaniechać pobierania odpłatności od osób którym
przyznano pomoc w formie posiłku.

§ 1. Pomoc w zakresie doŜywiania moŜe być
przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeŜeli dochód
na osobę samotnie gospodarująca lub dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o
którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o
pomocy społecznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta GiŜycka.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 2. Osobom i rodzinom w których dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym
mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy

Przewodniczący
Edward śelasko

825
UCHWAŁA Nr XXXIX/15/06
Rady Miejskiej w GiŜycku
z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych w GiŜycku.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1541, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z
2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441) i art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9,
poz. 43 z 1997 r. zm. Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679,
Nr 121, poz. 770, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 199,
poz. 1937, Nr 96, poz. 874) Rada Miejska w GiŜycku
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się regulamin uŜytkowania
Cmentarzy Komunalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.

2. Wysokość opłat za korzystanie z Cmentarzy
Komunalnych w GiŜycku określa Burmistrz Miasta
GiŜycka.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/21/03 Rady Miejskiej w
GiŜycku z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie: ustalenia
zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w GiŜycku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta GiŜycka.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący
Edward śelasko

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 40
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/15/06
Rady Miejskiej w GiŜycku
z dnia 17 lutego 2006 r.
Regulamin uŜytkowania Cmentarzy Komunalnych w GiŜycku
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Cmentarze komunalne przy al. 1 Maja w GiŜycku i
przy ul. Leśnej w Gajewie stanowią własność Gminy
Miejskiej GiŜycko. Zarządcą cmentarzy jest Urząd Miejski
w GiŜycku (al. 1. Maja 14 GiŜycko). Wszelkie sprawy
dotyczące korzystania z cmentarza załatwiane są w
siedzibie Zarządcy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
00
00
w GiŜycku tj. Poniedziałek - 8 - 16 ; Wtorek - Piątek 30
30
7 - 15 .
2. Godziny otwarcia cmentarzy
a) dla odwiedzających
00
00
- od 7 do 21 w okresie 01.04 - 30.09,
00
00
- od 8 do 19 w okresie 01.10 - 30.11,
00
00
- od 8 do 16 w okresie 01.12 - 31.03.
Zarządca, w miarę istniejących potrzeb, moŜe zmienić
godziny otwarcia cmentarza;
b) dla pochówku zmarłych:
00
00
- od 10
do 16
od poniedziałku do soboty
(cały rok).
JeŜeli przemawiają za tym względy sanitarne, bądź
zagroŜenie chorobami zakaźnymi, o których mowa w
przepisach szczególnych - Zarządca moŜe zezwolić na
dokonanie pochówku w innych terminach. Zezwolenie
takie wymaga formy pisemnej i musi być wydane przed
pochówkiem.
§ 2. 1. Za utrzymanie grobu lub miejsca grzebalnego w
sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu
odpowiedzialność względem Zarządcy oraz osób trzecich
ponoszą osoby, które wnosiły opłaty związane z nabyciem
uprawnień
do
miejsc
pochówku.
W
dalszych
postanowieniach regulaminu osoby te zwane są
„dysponującymi grobem”.
2. Prace związane z zagospodarowaniem powierzchni
grzebalnej oraz terenu wokół grobu tj. postawienie
nagrobka, utwardzenie, montaŜ elementów małej
architektury (np. ławki) wymagają pisemnego zezwolenia
Zarządcy. Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe
wskutek niewłaściwego zagospodarowania powierzchni
grzebalnej i terenu sąsiadującego ponoszą osoby
dysponujące danym grobem.
3. Utrzymanie porządku w obrębie grobów oraz
dbałość o to, by stan techniczny nagrobków nie zagraŜał
bezpieczeństwu
osób
odwiedzających
cmentarz,
składanie śmieci w miejscach do tego przeznaczonych
naleŜy do obowiązków osób dysponujących grobem.
4. W przypadku gdy osób dysponujących grobem jest
dwie lub więcej, wszelkie decyzje związane z
dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez
wszystkie te osoby, lub przez jedną z nich, upowaŜnioną
przez osoby pozostałe. Zarządca nie jest właściwy do
rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem.
§ 3. Na terenie cmentarzy komunalnych bezwzględnie
zabrania się:
- wprowadzania psów,
- niszczenia mienia cmentarnego,
- samowolnego usuwania drzew lub krzewów,
- wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,

- picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym
oraz Ŝebractwa.
2. Na terenie cmentarzy komunalnych zakazuje się
bez pisemnej zgody Zarządcy:
- sadzenia drzew i krzewów w pobliŜu miejsca
pochówku,
- wykonania robót wymienionych w § 2 ust. 2,
- wjazdu pojazdami mechanicznymi,
- umieszczania reklam na terenie cmentarzy, w tym na
ogrodzeniu.
§ 4. OPŁATY
1. Opłaty za korzystanie z cmentarzy pobierane są
przez Zarządcę wg cennika ustalonego przez Burmistrza
Miasta GiŜycka. Nie pobiera się opłaty za miejsce na grób
dziecka do lat sześciu oraz za miejsce na grób matki z
dzieckiem w sytuacji, gdy ich śmierć nastąpiła przy
porodzie.
2. Grób nie moŜe być uŜyty do ponownego pochówku
przed upływem 20 lat od daty pochówku. Ponowne
zadysponowanie grobu przez Zarządcę do pochowania
zmarłych po upływie 20 lat nie moŜe nastąpić, jeŜeli
jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeŜenia przeciw temu i uiści
opłatę przewidzianą za zastrzeŜenie nieuŜycia grobu.
ZastrzeŜenie to ma skutek na dalszych 20 lat i moŜna z
niego zrezygnować lub je odnowić.
3. Dozwolone są umowy przedłuŜające termin, przed
upływem którego nie wolno uŜyć grobu do ponownego
pochowania.
4. Terminy określone w ust. 2 niniejszego paragrafu,
nie mają zastosowania do pochówków w grobach
ziemnych i murowanych - głębinowych przeznaczonych
do pochowania zwłok więcej niŜ jednej osoby.
5. Po dokonaniu całkowitej ekshumacji z miejsca
grzebalnego - pozostaje ono do dyspozycji Zarządcy, a
opłata, o której mowa w ust. 2 nie jest zwracana.
§ 5. POCHÓWKI
1. Wykonywanie usług pochówku na giŜyckich
cmentarzach komunalnych przez osoby lub firmy
trudniące się wykonywaniem tego typu działalności
wymagają pisemnej zgody Zarządcy.
2. Podmioty przyjmujące zlecenia na wykonywanie
pochówku, przed przystąpieniem do kopania grobów, są
zobowiązane do uzyskania pisemnego wskazania
lokalizacji pochówku.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, przy przygotowywaniu miejsca pod pochówek,
zobowiązane są przestrzegać postanowień niniejszego
regulaminu oraz właściwych przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
4. Doprowadzenie otoczenia miejsca wykonanej usługi
pochówku do stanu poprzedniego naleŜy do obowiązku
podmiotu wykonującego tę usługę.
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5. ZastrzeŜenia Zarządcy co do właściwej realizacji
usług pochówku mogą stanowić podstawę do odmowy
udzielenia w przyszłości zgody na wykonywanie usług
pochówku na giŜyckich cmentarzach komunalnych
podmiotom świadczącego usługi pochówku.
§ 6. KAUCJE
1. W celu zabezpieczenia właściwej realizacji
postanowień regulaminu przez podmioty wykonujące
usługi pochówku na terenie cmentarzy komunalnych,
wprowadza się kaucję zwrotną w wysokości:
- 800,00zł dla podmiotów, które wykonują usługi w
sposób ciągły,
- 300,00zł dla podmiotów, które wykonują usługi
okazjonalnie, np. jednorazowo na terenie miasta
GiŜycka.
2. Kaucja jest wnoszona na konto bankowe wskazane
przez Zarządcę lub w jego kasie. Zarządca będzie
prowadził wszelkie czynności administracyjne związane z
wniesioną kaucją.
3. W odniesieniu do podmiotów, które wykonują usługi
grzebalne w sposób ciągły, kaucja przetrzymywana jest
przez cały okres prowadzenia działalności.
4. Zwrot kaucji następuje po upływie 14 dni od dnia,
kiedy zainteresowany złoŜy pisemny wniosek o zwrot
kaucji. Wycofanie kaucji jest równoznaczne z brakiem
zgody Zarządcy na wykonywanie usług w zakresie
pochówku na giŜyckich cmentarzach komunalnych.
5. W przypadku podmiotów wykonujących usługi
grzebalne okazjonalnie, podmiot ten jest zobowiązany
wnieść kaucję najpóźniej do chwili wskazania lokalizacji
pochówku przez Zarządcę. Kaucja, w przypadku
wykonania usługi bez zastrzeŜeń, podlega zwrotowi w
terminie 7 dni od dnia wykonania usługi i złoŜenia
pisemnego wniosku o jej zwrot.
6. Kaucja przechowywana jest na rachunku bankowym
i zwracana jest łącznie z odsetkami wynikającymi z lokaty
na tym rachunku. W przypadku zatrzymania kaucji na
dalszy okres, zainteresowany podmiot otrzyma zwrot
odsetek uzyskanych z przechowywania kaucji na
rachunku bankowym w okresie poprzednim.
7. Kaucja moŜe być wykorzystana przez Zarządcę na
doprowadzenie otoczenia miejsca wykonanej usługi do
stanu poprzedniego, w przypadku niedopełnienia tego
obowiązku przez podmiot wykonujący usługi.
8. Przed dokonaniem potrącenia z kaucji, Zarządca
jest
zobowiązany
do
wezwania
wykonującego
kwestionowaną usługę do usunięcia usterek, w terminie
nieprzekraczającym 3 dni od dnia zawiadomienia o
stwierdzeniu usterek. Wezwanie moŜe mieć formę
pisemną lub ustną, przekazaną przez upowaŜnionego
pracownika Zarządcy.
9. JeŜeli po upływie tego terminu usterki nie zostaną
usunięte, konieczne czynności porządkowe wykona
Zarządca i dokona z kaucji potrącenia odpowiadającego
poniesionym
rzeczywistym
kosztom
wykonanych
czynności.
10. O potrąceniu z kaucji Zarządca powiadamia
podmiot wykonujący usługę, określając wysokość
potrącenia oraz, w przypadku podmiotu wykonującego
usługi w sposób ciągły, wzywa do uzupełnienia kaucji do
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wymaganej wysokości w terminie 7 dni od daty doręczenia
zawiadomienia.
11. Niewpłacenie przez podmiot świadczący usługi
związane z pochówkiem w oznaczonym terminie kwoty
uzupełniającej kaucję do wymaganej wysokości moŜe
pociągnąć za sobą cofnięcie zezwolenia na prowadzenia
usług pochówku na giŜyckich cmentarzach komunalnych.
§ 7. INNE
GRZEBALNYCH

SPRAWY

DOTYCZĄCE

MIEJSC

1. O planowanej ekshumacji naleŜy powiadomić
Zarządcę na piśmie, najpóźniej 7 dni przed terminem jej
wykonania.
2. JeŜeli po upływie 20 lat od ostatniego pochówku w
danym grobie, nie zostanie wniesiona opłata, ani nie
zostanie zgłoszone zastrzeŜenie, a grób jest zaniedbany,
Zarządca cmentarza przeznacza grób do ponownego
zagospodarowania i wystawia przy nim tabliczkę
informującą o tym fakcie. Tabliczka jest ustawiana na
okres nie krótszy niŜ 6 miesięcy, przez który bliscy
zmarłego pochowanego w tym grobie mają prawo uiścić
opłatę za kolejne lata lub wnieść zastrzeŜenie (w
przypadku grobów dzieci do lat 6 zastrzeŜenie jest
bezpłatne). Informacja o miejscu i terminach wystawienia
tabliczek jest umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zarządcy. Po bezskutecznym upływie terminu miejsce
grzebalne jest uznawane za wolne i jako takie moŜe
stanowić przedmiot ponownego zagospodarowania.
3. Prawo do miejsca grzebalnego pozyskanego w
sposób opisany powyŜej nabywa się na podstawie
dowodu nabycia uprawnień wydanego przez Zarządcę w
oparciu o kasowy dowód wpłaty, dokonanej w tym samym
dniu.
4. Osoby dysponujące prawem do rezerwowego
miejsca grzebalnego mogą przenieść prawo do
dysponowania tym miejscem jedynie w formie cesji,
dokonywanej na piśmie przed pracownikiem Zarządcy.
§ 8. ZABUDOWA MIEJSC GRZEBALNYCH
1. Zabudowa grobu i miejsca grzebalnego wymaga
zgłoszenia w siedzibie Zarządcy, a elementy zabudowy
nie mogą przekroczyć ustawowej i opłaconej powierzchni
grzebalnej.
2.
Zabudowa
wspólnym
pomnikiem
miejsc
grzebalnych rozdzielonych przejściem, zgodnie z planem
zagospodarowania cmentarza, wymaga odrębnego
zezwolenia.
3. Pozostałe z demontaŜu elementy nagrobków lub
obiektów małej architektury osoba dysponująca grobem
zobowiązana jest niezwłocznie usunąć z terenu
cmentarza.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem naleŜy zwracać się do Zarządcy.
2. Przypadki, których nie uwzględniono w regulaminie,
regulowane będą dwustronnymi umowami.
3. Skargi i wnioski dotyczące działalności Zarządcy
naleŜy kierować do Burmistrza Miasta.
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826
UCHWAŁA Nr XXXVIII/221/06
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania
wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych uŜytkowników i współuŜytkowników wieczystych, w
odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) oraz
art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
za zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Reszlu uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. WyraŜa się zgodę na udzielenie bonifikaty od
opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości bądź udziału w niej w prawo
własności nieruchomości przysługującego osobom
fizycznym w odniesieniu do nieruchomości stanowiących
własność Gminy Reszel, zabudowanych na cele
mieszkaniowe.
2. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania
nieruchomości, bonifikaty udziela się proporcjonalnie do
części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
§ 2. Bonifikatę określoną w § 1 ust. 1 ustala się w
wysokości 90% opłaty z tytułu przekształcenia prawauŜytkowania wieczystego w prawo własności.
§ 3. W przypadku uŜytkowników wieczystych lub ich
następców prawnych, którzy wnieśli jednorazową opłatę

za cały okres uŜytkowania wieczystego bonifikatę, o której
mowa w § 2 ustala się w wysokości 95% opłaty z tytułu
nabycia prawa własności.
§ 4. WyraŜa się zgodę na udzielenie bonifikaty w
wysokości 90% od opłaty za przekształcenie prawa
uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności nieruchomości rolnych
stanowiących własność Gminy Reszel.
§ 5. WyraŜa się zgodę na odstąpienie od Ŝądania
zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu
przekształcenia uŜytkowania wieczystego na własność w
następujących sytuacjach:
1) zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Reszel,
2) zbycie na rzecz osoby bliskiej,
3) uzasadnionych trudną sytuacją zbywcy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Reszla.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie czternastu
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu
Tadeusz śegis
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827
UCHWAŁA Nr XLIV/257/06
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 22 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXXII/05 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia cen
urzędowych za usługi przewozowe oraz zasad korzystania z komunikacji miejskiej.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z 2001 r. z
późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)
Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje:

„Osoby, które ukończyły 70 lat - na podstawie
dokumentu potwierdzającego wiek",
- w § 3 skreśla się punkt 2,
- w § 3 punktowi 5 i nadaje się nowe brzmienie o treści:
„Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych - na podstawie legitymacji".

§ 1. W uchwale Nr 158/XXXII/05 Rady Miasta
Bartoszyce z dnia 31 marca 2005 r. wprowadza się
następujące zmiany:
- w § 2 uchwały dodaje się punkt 9 w brzmieniu:
„Kombatanci i ofiary represji wojennych oraz okresu
powojennego - na podstawie zaświadczeń wydanych
przez
Urząd
ds.
Kombatantów
i
Osób
represjonowanych lub legitymacji",
- w § 2 uchwały dodaje się punkt 10 w brzmieniu:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Dąbrowski

828
UCHWAŁA Nr LVII/755/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 22 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego pod wiatami przystanków autobusowych na terenie miasta
Olsztyn.
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada
1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami uŜywania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10,
poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770, z
1999 r. Nr 96, poz. 1107 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2274)
Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się strefy wolne od dymu tytoniowego
obejmujące
obszar
pod
wiatami
przystanków
autobusowych na terenie miasta Olsztyn.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Olsztyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez rozplakatowanie na przystankach
komunikacyjnych.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski
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829
UCHWAŁA Nr LVII/757/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz
art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) Rada Miasta
Olsztyn uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Stypendium sportowe, zwane dalej
„stypendium" przyznaje się zawodnikowi osiągającemu
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Zawodnikiem jest osoba uprawiająca określoną
dyscyplinę sportu i posiadająca licencję zawodnika
uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym.
§ 2. 1. Stypendia przyznaje się w ramach środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w budŜecie
Miasta Olsztyn.
2. Wysokość stypendium ustalana jest corocznie przez
Prezydenta Miasta Olsztyn na wniosek Zespołu, o którym
mowa w § 4.
3. Stypendium moŜe być przyznane na okres od 6 do
12 miesięcy w danym roku kalendarzowym i jest
wypłacane w okresach miesięcznych.
4. Środki finansowe na przyznane stypendium
zawodnikowi przekazuje się klubowi sportowemu, do
którego naleŜy zawodnik, na podstawie zawartego
pomiędzy Prezydentem Miasta Olsztyn a klubem
sportowym porozumienia.
§ 3. 1. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą
występować kluby sportowe mające siedzibę i działające
na terenie Miasta Olsztyn.
2. Wniosek o przyznanie stypendium składa
wnioskodawca na formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały w terminie do 31 grudnia, z
zastrzeŜeniem ust. 3.
3. W roku 2006 termin składania wniosków upływa z
dniem 31 marca.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje
pod względem merytorycznym i formalnym Zespół do
spraw stypendiów, zwany dalej „Zespołem" powołany na
dany rok kalendarzowy przez Prezydenta Miasta Olsztyn.
2. W skład Zespołu, o którym mowa w ust. 1,
wchodzą:
1) zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn odpowiedzialny
za sport - jako jego Przewodniczący,

2) przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta
Olsztyn,
3) przewodniczący Komisji Rodziny Rady Miasta Olsztyn,
4) przewodniczący Rady Sportu,
5) przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu
Miasta Olsztyn.
3. Zespół podejmuje decyzje większością głosów w
obecności co najmniej trzech członków Zespołu.
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Zespołu.
5. Zespół przedkłada Prezydentowi Miasta Olsztyn
listę kandydatów do stypendiów.
§ 5. 1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Olsztyn.
2. Decyzja Prezydenta Miasta Olsztyn jest ostateczna i
nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 6. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w
przypadku:
1) obniŜenia poziomu sportowego - do czasu ponownego
uzyskania wymaganego poziomu sportowego,
2) niezdolności zawodnika do uprawiania sportu
potwierdzonej orzeczeniem lekarza sportowego,
trwającej dłuŜej niŜ trzy miesiące - do czasu
odzyskania zdolności do uprawiania sportu.
2. Zawodnik traci prawo do stypendium w przypadku:
1) zakończenia przez niego kariery sportowej,
2) zaprzestania reprezentowania klubu sportowego, na
wniosek którego otrzymał stypendium.
3. Wstrzymanie
lub
pozbawienie
zawodnika
stypendium
następuje
z
początkiem
miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wystąpiły
okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Decyzję o wstrzymaniu lub pozbawieniu zawodnika
stypendium podejmuje Prezydent Miasta Olsztyn.
5. Klub sportowy niezwłocznie zawiadamia Prezydenta
Miasta Olsztyn o wystąpieniu okoliczności, o których
mowa w ust. 1 i 2.
6. W razie nie zawiadomienia Prezydenta Miasta
Olsztyn o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2 klub sportowy zobowiązany jest do zwrotu przekazanych
zawodnikowi środków po upływie miesiąca, w którym
okoliczności te wystąpiły.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Olsztyn.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski
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Załącznik
do uchwały Nr LVII/756/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 22 lutego 2006 r.
Wydział Edukacji i Sportu
Urząd Miasta Olsztyn
WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego

Data złoŜenia.........
Nr wniosku................
I. Informacja o wnioskodawcy
1. Wnioskodawca:
2. Adres:
Ulica
.............................................................................................................................Nr..............................................
Kod pocztowy................................................. Miejscowość..................................................................................
Nr. telefonu

..............................................................

Fax............................................................................ e-mail.................................................................................
.
3. Status prawny organizacji /data rejestracji, Nr i dział rejestru lub wpisu /:
4. Nr rachunku bankowego.................................................................................................................................
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UCHWAŁA Nr XL/286/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Powiatu Oleckiego.
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) Rada
Powiatu Oleckiego uchwala, co następuje:

powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie
Powiatu Oleckiego.

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłaty za zajęcie
pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu
Oleckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, określonych w
załączniku do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/115/04 Rady Powiatu w
Olecku z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Olecku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha
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Załącznik
do uchwały Nr XL/286/06
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 23 lutego 2006 r.
L.p.
1
1.

2.

3.

4.

Rodzaj zajęcia pasa drogowego

Stawka opłat

2
Za zajęcie 1 m2 następujących elementów pasa drogowego w celu
prowadzenia robót w pasie drogowym:
1) jezdni:
a) nie przekraczające 20% szerokości
b) od 20% do 50% szerokości
c) od 50% do 100% szerokości
2) ciągu pieszego
3) pozostałych elementów pasa
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
1) jezdnia, ciągi piesze:
a) obszar niezabudowany
b) obszar zabudowany
2) pozostałe elementy pasa drogowego
3) drogowe obiekty inŜynierskie
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie
drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz reklam:
1) obiekty budowlane
2) reklamy
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach
innych niŜ wymienione w pozycjach 1-3

3

3,0 zł/dzień
6,0 zł/dzień
8,0 zł/dzień
2,0 zł/dzień
1,0 zł/dzień

45,0 zł/rok
54,0 zł/rok
20,0 zł/rok
200,0 zł/rok

0,5 zł/dzień
0,9 zł/dzień
1,0 zł/dzień
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ZARZĄDZENIE
Dyrektora Urzędu śeglugi Śródlądowej w GiŜycku
z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o Ŝegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i
Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r.
Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895
i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726), po
uzgodnieniu z administracją drogi wodnej tj. z: Dyrektorem
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego,
zarządza się co następuje:
§ 1. Zakres obowiązywania
Przepisy regulują szczegółowe warunki bezpieczeństwa
ruchu i postoju statków oraz zestawów, wynikające z
charakteru i właściwości dróg wodnych na następujących
odcinkach śródlądowych dróg wodnych, objętych
właściwością terytorialną dyrektora Urzędu śeglugi
Śródlądowej w GiŜycku:

i Nidzkie (do km 3, stanowiącego granicę z
rezerwatem „Jezioro Nidzkie"),
b) kanały:
Jegliński,
Tałteński,
Grunwaldzki,
Mioduński, Szymoński, Kula, GiŜycki, Niegociński,
Piękna Góra, Węgorzewski i Nidzki,
c) rzeka Węgorapa - dwa odcinki Ŝeglowne od km
84,10 do km 85,15 i od km 86,07 do km 86,80.
2) Kanał Augustowski - od połączenia z rzeką Biebrzą do
granicy Państwa, w skład którego wchodzą:
a) jeziora: Necko, Białe, Studzieniczne, Orlewo,
Paniewo, Krzywe i Mikaszewo,
b) rzeki: Netta (dwa odcinki Ŝeglowne od km 0,35 do
km 0,95 i od km 26,60 do km 34,30), Klonownica i
Czarna Hańcza, na odcinku od km 70,50 do km
80,00.
3) Rzeka Pisa - od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi,

1) System Wielkich Jezior Mazurskich, w skład którego
wchodzą:
a) jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty,
Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie,
Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin,
Łabap, Kirsajty, Mamry (właściwe), Święcajty,
Ryńskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka DuŜa

4) Rzeka Biebrza - od ujścia Kanału Augustowskiego do
ujścia do rzeki Narwi.
§ 2. Wymiary statków pojedynczych i zestawów oraz
ogólne zasady korzystania z dróg wodnych.
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1. Na poszczególnych odcinkach dróg wodnych dopuszcza się do Ŝeglugi statki i zestawy, których wymiary nie mogą
przekraczać:
Statki
l.p.

1

2

3

4

Droga wodna
System Wielkich Jezior Mazurskich:
a) od jeziora Roś (włącznie) w
miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy
(dwa odcinki Ŝeglowne) w
miejscowości Węgorzewo wraz z
jeziorem Święcajty,
b) od Jeziora Ryńskiego (włącznie) do
jezior: Bełdany (włącznie) i Seksty
(włącznie),
c) od śluzy Guzianka (włącznie) do
Jeziora Nidzkiego (do km 3,
stanowiącego granicę z rezerwatem
„Jezioro Nidzkie"),
d) od Kanału Niegocińskiego (włącznie)
do kanału Piękna Góra (włącznie),
e) rzeka Węgorapa na odcinku od km
86,45 do km 86,80
Rzeka Pisa:
a) od km 0 do km 78
b) od km 78 do km 80
Kanał Augustowski:
a) od połączenia z rzeką Biebrzą do
śluzy Augustów (włącznie),
b) od śluzy Augustów do śluzy
Paniewo,
c) od śluzy Paniewo (włącznie) do
granicy Państwa.
Rzeka Biebrza:
(od km 0 do km 84,20)

Zestawy sprzęŜone

Zestawy holowane

Zestawy pchane

Dług. (m) Szer. (m) Dług. (m) Szer. (m) Dług. (m) Szer. (m) Dług. (m) Szer. (m)

Minimalny
prześwit pod
mostami w
WWś (m)

44,0

7,0

44,0

14,0*

150,0

7,0

86,0

7,0

3,75

44,0

7,0

44,0

14,0*

150,0

7,0

86,0

7,0

4,40

44,0

7,0

44,0

7,0

80,0

7,0

44,0

7,0

4,05

25,0

5,0

25,0

5,0

40,0

5,0

25,0

5,0

3,50

25,0

5,0

25,0

5,0

25,0

5,0

25,0

5,0

2,70

25,0
35,0

6,5
6,5

25,0
35,0

6,5
6,5

80
120

6,5
8

25,0
35,0

6,5
6,5

3,10
4,05

35,0

5,8

35,0

5,8

60

5,8

35,0

5,8

3,10

41,0

5,8

41,0

12,0*

80

5,8

55,0

5,8

3,70

35,0

5,8

35,0

5,8

60

5,8

35,0

5,8

3,10

20,0

4,5

20,0

4,5

60

4,5

20,0

4,5

1,90

* - z wyjątkiem rzek i kanałów oraz przepływania pod mostami i przez śluzy

2. Kierunek w „górę" bocznych szlaków w systemie
Wielkich Jezior Mazurskich określa się:

5. Przepis ust. 6 nie dotyczy statków płynących od lub
do miejsca postoju albo w innym uzasadnionym celu.

1) ruch od głównego szlaku Ŝeglownego na jeziorze
Śniardwy do mostu kolejowego w miejscowości
Okartowo,

6. Stawny sprzęt połowowy nie moŜe być ustawiony w
odległości mniejszej niŜ 50 m od mostów, główek
wejściowych do kanałów i rzek oraz portów i przystani.

2) ruch od głównego szlaku Ŝeglownego na Jeziorze
Mikołajskim, przez jezioro Bełdany, śluzę Guzianka,
jezioro Guzianka Mała i jezioro Guzianka DuŜa oraz
Kanał Nidzki, do Jeziora Nidzkiego (do km 3,
stanowiącego granicę z rezerwatem „Jezioro Nidzkie"),

7. Ustawione na szlaku Ŝeglownym stałe przestawy
rybackie w porze dziennej powinny być otwarte na
szerokość nie mniejszą niŜ 30 m, a przejazd ten powinien
być oznakowany znakami zakazu przejścia poza skrajnię.

3) ruch od głównego szlaku Ŝeglownego na jeziorze Tałty
do przystani pasaŜerskiej w miejscowości Ryn (Jezioro
Ryńskie),
4) ruch od głównego szlaku Ŝeglownego na jeziorze
Kisajno przez kanał Piękna Góra, jezioro Tajty i Kanał
Niegociński do głównego szlaku Ŝeglownego na
jeziorze Niegocin,
5) ruch od głównego szlaku Ŝeglownego na jeziorze
Mamry (właściwe) do rzeki Sapina (jezioro Święcajty).
3. W przypadku, gdy szlak Ŝeglowny oznakowany jest
jednostronnie, szerokość jego wynosi 30 m.

8. NiezaleŜnie od postanowień zawartych w odrębnych
przepisach, zabrania się urządzania kąpieli na szlakach
Ŝeglownych, w portach i przystaniach oraz w rejonach
śluz, przy mostach i innych budowlach wodnych.
§ 3. Zanurzenie statków
1. Wielkość zanurzenia statków i zestawów powinna
być dostosowana do aktualnych głębokości tranzytowych
danego odcinka drogi wodnej.
2. Administracja drogi wodnej w komunikatach o
otwarciu dróg wodnych dla Ŝeglugi określa głębokość
tranzytową dla poszczególnych odcinków dróg wodnych.
§ 4. Prędkość statków

4. Na Jeziorze Mikołajskim (na odcinku od Stacji PAN
do kładki dla pieszych w miejscowości Mikołajki) i jeziorze
Kisajno (na odcinkach od zatoki Tracz do kanału Piękna
Góra oraz w stronę północną do wyspy Dębowa Górka),
statki i zestawy róŜnych formacji niezaliczone do małych
statków, mają obowiązek płynięcia szlakiem Ŝeglownym.

1. Prędkość statków i zestawów powinna być
bezpieczna i dostosowana do istniejących warunków
nawigacyjnych i atmosferycznych, a w szczególności nie
moŜe stwarzać zagroŜenia dla innych statków,
uczestników imprez na wodzie i osób kąpiących się.
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2. Ograniczenia prędkości nie dotyczą statków
będących w akcji ratowniczej oraz pełniących słuŜbę
publiczną podczas realizacji zadań słuŜbowych.
3. Wartości nakazu nieprzekraczania prędkości,
określone na znakach Ŝeglugowych, dotyczą prędkości
statków i zestawów w odniesieniu do brzegu drogi wodnej.

3) zabrania się urządzania postoju statkom, które nie
zamierzają przejść przez most po jego otwarciu oraz
statkom, które juŜ przepłynęły przez most,
4) jeŜeli regulacja znakami Ŝeglugowymi nie stanowi
inaczej, to statki płynące od strony jeziora Niegocin, po
otwarciu mostu korzystają z pierwszeństwa przejścia,

§ 5. Szczegółowe zasady ruchu i postoju statków
1. Statki, które napotkają statek pokazujący sztywną
kopię flagi, oznaczającą literę „A" międzynarodowego
kodu sygnałowego, powinny zachować szczególną
ostroŜność, zmniejszyć prędkość do minimalnej prędkości
sterownej i ominąć go w odległości nie mniejszej niŜ 25 m.
2. Statki wychodzące z portu mają pierwszeństwo
przed statkami wchodzącymi do portu.
3. Zabrania się urządzania postoju burta w burtę
statkom przy przystaniach pasaŜerskich w:
1) miejscowości Mikołajki - proste odcinki nadbrzeŜa, w
obie strony od kładki dla pieszych,
2) miejscowości Ruciane Nida - pomost od strony Kanału
Nidzkiego.
4. Zabrania się przechodzenia pasaŜerów ze statku na
statek w czasie ich ruchu.
5. Przejścia statków przez śluzy:
1) w przypadku równoczesnego przybycia statków z obu
kierunków, pierwszeństwo śluzowania mają statki
podchodzące do śluzy od strony poziomu zrównanego
z poziomem wody istniejącym w danej chwili w
komorze śluzowej,
2) prędkość płynięcia statku w rejonie śluzy nie moŜe być
większa od minimalnej prędkości sterownej,
3) z zastrzeŜeniem pkt 4, statki mogą znajdować się na
postoju wyłącznie poza dalbami wprowadzającymi
statki do komory śluzowej,
4) statki pasaŜerskie powinny oczekiwać na śluzowanie
w miejscach do tego celu wyznaczonych,
5) zabrania
się
cumowania
statków
do
wprowadzających statki do komory śluzowej,

nad zwierciadłem wody, powinny kontynuować rejs,
bez oczekiwania na otwarcie mostu,

5) przejście statków przez most zwodzony odbywa się w
ustalonych
godzinach,
ogłoszonych
przez
administrację drogi wodnej w komunikacie o otwarciu
dróg wodnych dla Ŝeglugi, a ponadto godziny otwarcia
mostu powinny być uwidocznione na tablicach
informacyjnych ustawionych na wejściach do Kanału
GiŜyckiego.
§ 6. Ograniczenia wysokości dla statków
1. Statki, których wysokość od lustra wody do
najwyŜszej
części
nierozbieralnej
statku
lub
przewoŜonego
ładunku
przekracza
wysokość
minimalnego prześwitu pod konstrukcjami krzyŜującymi
się z drogą wodną, powinny zachować szczególną uwagę
podczas uprawiania Ŝeglugi.
2. Wysokość minimalnego prześwitu pod mostami,
rurociągami i innymi urządzeniami krzyŜującymi się z
drogą wodną ustalona jest ponad poziom najwyŜszej
wody Ŝeglownej, z uwzględnieniem bezpiecznej odległości
30 cm, między najwyŜszym punktem konstrukcji statku lub
jego ładunku, a dolną krawędzią konstrukcji urządzenia
krzyŜującego się z drogą wodną.
§ 7. NajwyŜsza woda Ŝeglowna i zamknięcie drogi
wodnej
1. NajwyŜsza woda Ŝeglowna (WWś) jest to ustalony
stan wody, po przekroczeniu którego uprawianie Ŝeglugi
jest zabronione.
2. Administracja drogi wodnej, w przypadku
przekroczenia stanu najwyŜszej wody Ŝeglownej, ogłasza
w formie komunikatu zamknięcie drogi wodnej dla Ŝeglugi.
§ 8. Warunki Ŝeglugi w granicach WWś dla drogi
wodnej:

dalb
l.p.
1.

6) śluzowanie statków odbywa się w ustalonych
godzinach, ogłoszonych przez administrację drogi
wodnej w komunikacie o otwarciu dróg wodnych dla
Ŝeglugi, a ponadto godziny śluzowania powinny być
uwidocznione
na
tablicach
informacyjnych
ustawionych przed rejonem śluzy.

Droga wodna
System Wielkich Jezior
Mazurskich

2) statki, których wysokość jest mniejsza od wartości
podanych na znaku ograniczenia wysokości prześwitu

220
160
134
161
313
102

2.

Kanał Augustowski
247
39
410
161

6. Przejścia statków przez most zwodzony na Kanale
GiŜyckim:
1) statki oczekujące na otwarcie mostu zwodzonego
powinny być przycumowane burtą do brzegu, w
miejscach odpowiednio oznakowanych znakami
Ŝeglugowymi,

WWś (stan w
cm)

3.

Rzeka Pisa

4.

Rzeka Biebrza

166
85
262
236
450
430

Wodowskaz
śluza Karwik
- górna woda
- dolna woda
Kanał GiŜycki
jezioro Mamry
śluza Guzianka
- górna woda
- dolna woda
śluza Białobrzegi
- górna woda
- dolna woda
śluza Augustów
- górna woda
- dolna woda
śluza Przewieź
- górna woda
- dolna woda
miejscowość Dobrylas
miejscowość Pisz
miejscowość Osowieć
miejscowość Dolistowo

km 6,00

km 62,20
km 81,00
km 13,70

km 27,10

km 32,50

km 43,50

km 12,10
km 78,10
km 50,30
km 76,50

§ 9. śegluga w warunkach zalodzenia
1. Na okres postoju zimowego statki i inne obiekty
pływające powinny być zgromadzone w portach lub
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bazach
albo
w
przystosowanych.

innych

miejscach
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do

tego

2. Statki zgrupowane na zimowym postoju powinny
znajdować się pod obserwacją osoby zdolnej niezwłocznie
podjąć konieczne działania.
§ 10. śegluga w porze nocnej
1. Z zastrzeŜeniem ust. 5, uprawianie Ŝeglugi w porze
nocnej moŜe odbywać się wyłącznie na drogach wodnych,
na których oznakowanie szlaku Ŝeglownego zostało
odpowiednio przygotowane do uprawiania Ŝeglugi nocnej.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy statków:
1) będących w akcji ratowniczej,
2) pełniących słuŜbę publiczną,
3) rybackich dokonujących zarobkowego połów ryb oraz
płynących lub wracających z łowiska,
4) płynących do bazy w celu usunięcia awarii.
3. NiezaleŜnie od przepisu zawartego w ust. 1, na
akwenach (z wyjątkiem rzeki Biebrzy), na których nie
została dopuszczona Ŝegluga w porze nocnej, zezwala się
na ruch Ŝeglugowy w ciągu jednej godziny po zachodzie
słońca, w celu zakończenia rejsu oraz jednej godziny
przed wschodem słońca.
4. Sieci rybackie przegradzające w nocy szlak
Ŝeglowny powinny być nadzorowane przez dyŜurującego
rybaka, który zobowiązany jest do przepuszczania statków
określonych w ust. 2, a wszystkich statków na drogach
wodnych dopuszczonych do uprawiania Ŝeglugi nocnej.
5. Administracja drogi wodnej, w komunikacie o
otwarciu dróg wodnych dla Ŝeglugi, określa drogi wodne
dopuszczone do uprawiania Ŝeglugi w porze nocnej.
§ 11. Łączność radiotelefoniczna
1. Na drogach wodnych wymienionych w § 1 ustala się
następujące kanały radiowe z morskiego pasma V:
1) kanał Nr 09 o częstotliwości 156,450 MHz - do
prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego oraz do
przekazywania informacji wynikających ze stosowania
przepisów Ŝeglugowych lub doraźnych zaleceń Urzędu
śeglugi Śródlądowej w GiŜycku,
2) kanał Nr 08 o częstotliwości 156,400 MHz - do
prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej,
3) kanał Nr 17 o częstotliwości 156,850 MHz - do
prowadzenia łączności związanej z Wodnym
Pogotowiem Ratunkowym.
§
12.
Przepisy
szczególne
dla
przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji

statków

1. Statkom sportowym i rekreacyjnym zabrania się:
1) przepływania przed dziobem statków lub zestawów,
niezaliczonych do małych statków, będących w ruchu
w odległości mniejszej niŜ 50 m,
2) kotwiczenia na szlaku Ŝeglownym,
3) uprawiania Ŝeglugi na desce z Ŝaglem na szlaku
Ŝeglownym, z wyjątkiem jego przecięcia pod kątem
zbliŜonym do kąta prostego oraz w rejonach śluz i
przystani pasaŜerskich,
4) uprawiania Ŝeglugi statkom Ŝaglowym z postawionymi
masztami na kanałach, rzekach, pod mostami
łączącymi brzegi jezior oraz w komorach śluzowych.

2. Zezwala się na uprawianie narciarstwa wodnego lub
sportu na podobnym sprzęcie oraz holowania statków
powietrznych za statkami Ŝeglugi śródlądowej wyłącznie w
miejscach wyznaczonych oraz oznakowanych znakami
Ŝeglugowymi informacyjnymi, w pasie wody o szerokości
250 m od krawędzi brzegu, na jeziorach: Roś, Seksty,
Śniardwy, Tałty, Tałtowisko, Jagodne, Niegocin, Kisajno,
Dargin, Mamry (właściwe), Święcajty, Ryńskie, Bełdany,
Nidzkie, Necko i Białe.
3. Z zastrzeŜeniem ust. 4, statkom o napędzie
mechanicznym zabrania się poza szlakiem Ŝeglownym,
uprawiania Ŝeglugi w odległości mniejszej niŜ 100 m od
przystani, wypoŜyczalni sprzętu pływającego, kąpielisk i
plaŜ oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych.
4. Dopuszcza się ruch statków o napędzie
mechanicznym w odległości mniejszej niŜ ustalona w
ust. 3, wyłącznie w przypadku rozpoczęcia lub
zakończenia płynięcia i tylko z minimalną prędkością
sterowną.
§ 13. Obowiązek posiadania przepisów Ŝeglugowych
Obowiązek posiadania na statku aktualnych przepisów
Ŝeglugowych na śródlądowych drogach wodnych oraz
niniejszych przepisów prawa miejscowego nie dotyczy:
1) promów uprawiających Ŝeglugę na rzece Biebrzy,
2) małych statków nieposiadających kabin,
3) małych statków uŜywanych wyłącznie do uprawiania
sportu i rekreacji.
§ 14. Postępowanie w szczególnych sytuacjach
1. W celu uniknięcia bezpośrednio groŜącego
niebezpieczeństwa kierownik statku lub zestawu albo
osoba odpowiedzialna za obiekt pływający powinna
przedsięwziąć wszelkie środki podyktowane sytuacją
szczególną, łącznie z odstąpieniem od przestrzegania
niniejszych przepisów.
2. Dopuszcza się odstąpienie od postanowień
zawartych w niniejszych przepisach wyłącznie na
podstawie zezwolenia, udzielonego przez dyrektora
Urzędu śeglugi Śródlądowej w GiŜycku w porozumieniu z
administracją drogi wodnej.
§ 15. Przepisy końcowe
1. Niniejsze przepisy prawa miejscowego nie
naruszają przepisów Ŝeglugowych na śródlądowych
drogach
wodnych
oraz
odrębnych
przepisów
obowiązujących w Biebrzańskim Parku Narodowym.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku
urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego i
województwa podlaskiego.
3. Traci moc zarządzenie Dyrektora Urzędu śeglugi
Śródlądowej w GiŜycku z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju
statków na śródlądowych drogach wodnych (Dziennik
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 29,
poz. 411, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Nr 26, poz. 527).
4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Dyrektor Urzędu śeglugi Śródlądowej w GiŜycku
Tadeusz Zdanowicz
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832
OBWIESZCZENIE
Starosty Gołdapskiego
z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
funkcjonującej na terenie Powiatu Gołdapskiego na rok 2006.
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) podaje się do
publicznej wiadomości, iŜ średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Gołdapi na rok 2006 wynosi
2.998,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).
Starosta Gołdapski
Jarosław Podziewski

833
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2006 r.

o wynikach wyborów uzupełniających przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
w dniu 5 marca 2006 r.
Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055,
Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Komisarz
Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości
wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wydminy
w okręgu wyborczym Nr 8.
Wyniki wyborów
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD W GMINACH DO
20 TYŚ. MIESZKAŃCÓW
1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wydminy
I. Dla wyboru Rady Gminy Wydminy utworzono 11
okręgów wyborczych. Okręg Nr 8 obejmuje 1 mandat,
zgodnie z Zarządzeniem Wojewody WarmińskoMazurskiego Nr 2 z dnia 5 stycznia 2006 r. w
wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień
5 marca 2006 r. wybierano 1 radnego.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
400. W głosowaniu wzięło udział 104 wyborców,
którym wydano karty do głosowania, co stanowi
26,00% uprawnionych do głosowania.
II. Wyniki wyborów uzupełniających w okręgu Nr 8
obejmującym 1 mandat. W związku z Zarządzeniem
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 2 z dnia
5 stycznia 2006 r. w okręgu wyborczym Nr 8
wybierano 1 radnego
A.
B.
C.
D.
E.

Wybory odbyły się
Głosowanie przeprowadzono
Ogólna liczba głosów oddanych
Głosów waŜnych oddano
Radnym został wybrany:

z listy Nr 1

104
101

KWW POROZUMIENIE GMINNE
1) Adam Szpak
Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski
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834
OBWIESZCZENIE
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 marca 2006 r.

w sprawie sprostowania błędu.
Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) prostuje się następujący błąd:
- pod poz. 619 czołówki Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 28 z dnia 17 lutego 2006 r.
(uchwała Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Sorkwity) powinno być: Nr XXXI/192/06 zamiast: Nr XXXVI/324/06.
Wojewoda
Adam Supeł

835
SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
powiatu elbląskiego za 2005 rok.
Powołana przez Starostę Elbląskiego na podstawie
art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2005 r.
na swoich posiedzeniach zapoznała się i dokonała oceny:
- stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie powiatu elbląskiego za 2004 r., I półrocze
2005 r. oraz III kwartały 2005 r.,
- stanu bezpieczeństwa poŜarowego, drogowego i
innych zagroŜeń na terenie powiatu za 2004 r. i I
półrocze 2005 r.,
- zagroŜeń związanych z bezpiecznymi wakacjami
dzieci i młodzieŜy,
- działań Granicznej Placówki Kontrolnej StraŜy
Granicznej w Elblągu za 2004 r. i III kwartały 2005 r.,
Ponadto komisja zapoznała się z informacjami
dotyczącymi:
- wybranych odcinków pracy Prokuratury Rejonowej w
Elblągu za 2004 r. i I półrocze 2005 r.,
- prac zespołu do spraw opracowania projektu
powiatowego programu zapobiegania przestępczości
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
„Bezpieczny Powiat".
Z przedstawionego przez Komendę Miejską Policji
sprawozdania za 2004 r. wynika, Ŝe:
- wskaźnik zagroŜenia przestępczości na 10 tyś.
mieszkańców za 2004 r. wyniósł 396,7 przy średnim
wojewódzkim 374,4,
- liczba kolizji drogowych wzrosła o 27,6% (2066 w
2003 r. do 2636 w 2004 r.),
- liczba nietrzeźwych kierujących wzrosła o 2,3%.
Wśród ustalonych 3174 sprawców przestępstw 332
osoby to nietrzeźwi co stanowi 10,5%. Nieletnim
zarzucono 704 czynów karalnych. Policja ujawniła 16
nieletnich sprawców przestępstw narkotykowych.
Nie udało się osiągnąć KMP w Elblągu załoŜonego na
2004 r. w strategii wskaźnika dynamiki przestępczości,

policja stwierdziła tylko o 166 przestępstw więcej niŜ w
2003 r. tj. 2,3%. Przestępstw kryminalnych było o 2,6%
więcej, natomiast przestępstw gospodarczych stwierdzono
o 8,6% mniej. Nie osiągnięty został za 2004 r. takŜe
wskaźnik ujawialności przestępstw gospodarczych. Do
zaplanowanej w strategii liczby przestępstw stwierdzonych
zabrakło 84 czynów. Wysoko naleŜy ocenić skuteczność
wykrywania sprawców przestępstw. Wskaźnik wykrycia
przestępstw ogółem za 2004 r. wyniósł bowiem 68,7%
natomiast wskaźnik wykrycia sprawców przestępstw
pospolitych wyniósł 59,1%. Wskaźniki skuteczności
wykrywania sprawców przestępstw były wyŜsze niŜ
średnie dla całego województwa i najwyŜsze od 1999 r.
Za okres III kwartałów 2005 r. policja wykazała wzrost
ogólnego zagroŜenia przestępczością na terenie powiatu
elbląskiego.
Zanotowany został wzrost ogółem przestępstw w
stosunku do analogicznego okresu 2004 r. o 164
(dynamika 123%) a takŜe wzrost o 108 wszczętych
postępowań (dynamika 117,2%). W okresie III kwartałów
2005 r. zanotowany został na terenie powiatu wzrost
wykrywalności przestępstw ogółem z 70,5% w 2004 r. na
75,3% w roku 2005. Stwierdzonych przestępstw
kryminalnych w okresie 9 m-cy 2005 r. było 637. W
porównaniu do analogicznego okresu roku 2004 nastąpił
wzrost tych przestępstw (dynamika 128,7%). Nastąpił
takŜe znaczny wzrost wykrywalności przestępstw
kryminalnych. Policja wykryła 428 przestępstw tj. o 136
więcej niŜ w tym samym okresie 2004 r.
Wykrywalność przestępstw gospodarczych w okresie
9 m-cy 2005 r. utrzymała się na wysokim poziomie 98,1%.
Jedną z liczniejszych kategorii w grupie przestępstw
kryminalnych stanowiło przestępstwo kradzieŜy mienia.
Do głównych przyczyn rzutujących na ilość
przestępstw naleŜy zaliczyć wysoki poziom bezrobocia i
występujące patologie społeczne.
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Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym uległ
pogorszeniu w okresie 9 m-cy 2005 r. Nastąpił wzrost
wypadków drogowych z 61 do 68, ale odnotowany został
spadek kolizji drogowych z 715 do 699. Najczęstszą
przyczyną wypadków drogowych jest nadmierna
prędkość, nieprzestrzeganie pierwszeństwa pojazdu,
nieprawidłowe wyprzedzanie a takŜe niedostosowanie
dróg do wzrastającej liczby pojazdów. W okresie 9 m-cy
2005 r. policja stwierdziła 85 przestępstw narkotykowych.
Wykrywalność w tej kategorii wyniosła 100%.
Z przedstawionej przez KM PSP w Elblągu oceny
stanu bezpieczeństwa poŜarowego, drogowego i innych
na terenie powiatu elbląskiego za 2004 r. wynika, Ŝe w
2004 r. nastąpił spadek w stosunku do 2003 r. ilości
zdarzeń około 4,2% ilości poŜarów o 28,3% - Wzrosła
natomiast o 12,7% ilość miejscowych zagroŜeń oraz o
37,5% ilość alarmów fałszywych.
Najwięcej poŜarów powstało na skutek podpaleń
umyślnych (239 przypadków), związane było między
innymi z wypalaniem traw.
W pierwszym półroczu 2005 r. jednostki ochrony
przeciwpoŜarowej interweniowały 1091 razy i w
porównaniu do analogicznego okresu 2004 r. wzrosły o
8%. W ogólnej liczbie zdarzeń poŜary stanowiły 56,5%.
Najwięcej poŜarów odnotowanych było w miesiącu
kwietniu, co związane było z faktem masowego wypalania
łąk i pól. Liczba miejscowych zagroŜeń w powiecie w I
półroczu 2005 r. spadła o 31% w porównaniu do
analogicznego okresu roku 2004. Liczba alarmów
fałszywych w l półroczu 2005 r. wyniosła 29 co stanowiło
wzrost o 20% w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego.
W ramach działań związanych z bezpiecznymi
wakacjami dzieci i młodzieŜy, KMPSP w Elblągu
przeprowadziła pogadanki w szkołach promując wśród
dzieci i młodzieŜy zasady bezpieczeństwa poŜarowego w
domach, szkołach oraz w trakcie wypoczynku. Natomiast
KMP w Elblągu wspólnie z KP w Pasłęku i Posterunkami
w Tolkmicku, Gronowie Elbląskim i Młynarach realizowała
zadania określone w planie przedsięwzięć prewencyjnych
pn. „Bezpieczne wakacje 2005 roku".
Organizowane były konkursy tematyczne z nagrodami.
Policjancie kontrolowali placówki letniego wypoczynku
oraz przeprowadzali pogadanki na temat bezpieczeństwa
w ruchu drogowym i przestępczości nieletnich. Policjanci
opracowali i rozprowadzili na terenach wiejskich apel
dotyczący
bezpieczeństwa
dzieci
podczas
prac
związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych.
Zorganizowali 26 spotkań dla 800 dzieci i młodzieŜy
wypoczywających na koloniach.
Skontrolowali 64 autokary przewoŜące dzieci i
młodzieŜ oraz osoby dorosłe na miejsce wypoczynku.
Kontrolowane były takŜe sklepy i inne punkty sprzedaŜy
pod kątem sprzedaŜy alkoholu nieletnim. Kontrolowane
były równieŜ kąpieliska niestrzeŜone i prowadzone były
działania profilaktyczne.
W działania zmierzające do wykrycia przestępstw i
wykroczeń na terenie powiatu włączyła się takŜe
Placówka StraŜy Granicznej w Elblągu. Funkcjonariusze
tej placówki brali udział w takich działaniach jak: „Pobyt",
„Goście", „Bezpieczne wakacje", „Bez narkotyków w
szkole bezpieczniej".
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Przedstawiciel tej placówki został takŜe członkiem
komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Na terenie powiatu prowadzone były przez w/w
jednostkę liczne działania profilaktyczne np. pogadanki w
szkołach czy patrole wodne w rejonach szczególnie
niebezpiecznych.
Wszystkie działania związane z bezpieczeństwem
mieszkańców naszego powiatu moŜliwe były do
zrealizowania między innymi poprzez działania Komendy
Miejskiej Policji, Komisariatów Policji, Komendy Miejskiej
Państwowej StraŜy PoŜarnej, Inspekcji Handlowej,
Palcówki StraŜy Granicznej, Urzędu Celnego, Urzędu
Skarbowego, StraŜy Leśnej, Państwowej Inspekcji Pracy,
Sanepidu,
Państwowego
Inspektora
Nadzoru
Budowlanego, ZAiKS-u.
Komisja zapoznała się takŜe z informacją Prokuratury
Rejonowej w Elblągu. Z przedstawionej informacji wynika,
Ŝe w 2004 r. było zarejestrowanych 7037 spraw z których
zakończono 6918. Aktem oskarŜenia zakończonych było
2158 spraw tj. 31,3%. Umorzonych zostało 2601 tj. 37,6%.
W stosunku do 2003 r. prokuratura odnotowała taką samą
ilość zabójstw, bójek i pobić. Zmalała ilość rozboi i
przestępstw gospodarczych. Wzrosła natomiast ilość
zgwałceń, kradzieŜy mienia (kradzieŜ złomu).
Natomiast w I półroczu 2005 r. w porównaniu do
analogicznego okresu roku 2004 nastąpił wzrost
uszkodzeń ciała o 109%, bójek i pobić o 156%, kradzieŜy
mienia o 105,8%, zmalała ilość zabójstw o 40%, kradzieŜy
z włamaniem o 53,2%.
Wykrycie przestępstw wyniosło od 47,8% kradzieŜy z
włamaniem do 100% zabójstwa, zgwałcenia.
Komisja zapoznała się z wszystkimi przedstawionym
materiałami i po wypracowaniu wniosków przez zespoły
problemowe przyjmie je do realizacji w ramach
przygotowywanego projektu programu „Bezpieczny
Powiat".
Komisja spotkała się takŜe z Burmistrzami i Wójtami z
powiatu elbląskiego, aby wspólnie podjąć działania w
sprawie opracowania projektu programu zapobiegania
przestępczości
oraz
porządku
publicznego
i
bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat".
Program został podzielony na trzy obszary
„bezpieczna szkoła", „bezpieczna droga" i „bezpieczny
dom, zagroda". Komisja wskazała, Ŝe w programie naleŜy
uwzględnić takie zadania, które mogłyby być realizowane
wspólnie z gminami.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku podjęła niŜej
wymienione ustalenia odnośnie projektu programu
„Bezpieczny Powiat".
Powołane
zostały
trzy
zespoły
problemowe.
Przewodniczącymi tych zespołów zostali Naczelnicy
Wydziałów Starostwa Powiatowego. W skład zespołów
weszli takŜe przedstawiciele policji, straŜy poŜarnej, straŜy
granicznej, szkół, rejonu dróg, Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Elblągu a takŜe kaŜda gmina
stosowanie do potrzeb wesprze swoim przedstawicielem
wybraną komisję problemową.
Przed przystąpieniem do tworzenia w/w programu
Komenda Miejska Policji w Elblągu wspólnie z
komisariatami w powiecie dokona identyfikacji zagroŜeń w
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poszczególnych gminach i prześle odpowiednio do
Starosty i samorządów gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przewiduje, Ŝe
projekt
„Powiatowego
programu
zapobiegania
przestępczości
oraz
porządku
publicznego
i
bezpieczeństwa obywateli - Bezpieczny Powiat" zostanie
przedstawiony do uchwalenia Radzie Powiatu w roku
bieŜącym.
Starosta
Elbląg, 2006.01.02
Sławomir Jezierski

Komisja podejmując te działania chce włączyć w jego
realizację instytucje i mieszkańców powiatu w celu
podniesienia poziomu bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania a takŜe zainspirować do działania
poszczególne samorządy w celu stworzenia wzorem
gminy Gronowo Elbląskie programu „Bezpieczna Gmina".

836
SPRAWOZDANIE
z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Lidzbarskiego w 2005 r.
W 2005 r. odbyło się 5 posiedzeń Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku o tematyce zgodnej z
zadaniami określonymi w ustawie o samorządzie
powiatowym oraz z przyjętym przez komisję planem pracy
na 2005 r. Z dniem 1 lipca 2005 r., zgodnie z art. 38a
ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym, nastąpiła zmiana składu
Komisji.
- Komisja
pozytywnie
zaopiniowała
budŜet
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na
2005 r. RównieŜ pozytywnie zaopiniowała budŜet
Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej,
przyjmując przy tym do wiadomości informację
Komendanta Powiatowego, iŜ nie brakuje środków na
płace czy zabezpieczenie socjalne, jednak występują
niedobory na wyposaŜenie i umundurowanie osobiste
straŜaków, co jednak nie wpływa na jakość
wykonywanych przez nich obowiązków. Komisja
przyjęła do wiadomości, iŜ:
-

-

KPPSP ubiega się o środki pozabudŜetowe na
zakup sorbentów i neutralizatorów,
w maju 2005 r. planowane jest oddanie inwestycji
„Rozbudowa StraŜnicy" w KPPSP, gdzie
funkcjonuje Centrum Powiadamiania Ratunkowego
oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego,
szefem Powiatowego Zespołu Reagowania
Kryzysowego zostanie mianowany Jerzy Pakisz
Komendant
Powiatowy
Państwowej
StraŜy
PoŜarnej.

- Komisja na podstawie materiałów przedstawionych
przez Komendanta Powiatowego Policji: „Ocena
wybranych elementów pracy pionu prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim
w I kwartale 2004 r." oraz „Tabelaryczne zestawienie
wyników osiągniętych w I kwartale 2005 r. w
porównaniu do analogicznego okresu roku 2004 na
terenie działania Komendy Powiatowej Policji w
Lidzbarku Warmińskim" oceniała jako dobry stan
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na
terenie powiatu;
- Komisja zapoznała się z oceną zagroŜenia
poŜarowego na terenie powiatu, którą przedstawił
Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w

Lidzbarku Warmińskim. Komisja oceniła pracę KPPSP
w stopniu bardzo dobrym;
- Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Powiatowego inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Lekarza
Weterynarii w zakresie bezpieczeństwa na terenie
powiatu. W związku z powyŜszymi informacjami
zwróciła się do Powiatowego Lekarza Weterynarii o
pisemne wystąpienie do Burmistrzów i Wójtów
Powiatu Lidzbarskiego przypominające o ustawowym
obowiązku
zapewnienia
opieki
bezdomnym
zwierzętom;
- Komisja zapoznała się z projektem planu gotowości
zwalczania HPAI (wysoce zjadliwej grypy ptaków) na
potrzeby Powiatu Lidzbarskiego, przygotowanym
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Plan
wyznacza funkcje i zadania poszczególnym organom i
instytucjom związane z gotowością zwalczania HPAI
na poziomie powiatu. Aktualność tego planu będzie
pod kontrolą Unii Europejskiej. Komisja wskazała na
konieczność uwzględnienia w ww. planie moŜliwości
uŜycia w sytuacji zagroŜenia wirusem HPAI takŜe sił
wojskowych. W związku z powyŜszym przyjęła
propozycję Komendanta KPPSP, który zaoferował się
zainicjować spotkanie z udziałem dowódców jednostek
wojskowych
celem
ustalenia
moŜliwości
i
odpowiedzialności
poszczególnych
słuŜb
i
wypracowania wspólnej koncepcji działań;
- Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę Komendy
Powiatowej Policji w zakresie bezpieczeństwa i
porządku na terenie powiatu za okres 1 stycznia 21
październik 2005 r. Zapoznała się z informacją
Komendanta Powiatowego Policji o trwających
rozmowach z Burmistrzem Miasta Lidzbarka
Warmińskiego w sprawie dofinansowania programu
monitorowania prędkości, co związane jest z duŜą
wypadkowością w ruchu drogowym;
- Komisja przyjęła plan pracy na rok 2006.
Przewodniczący Komisji
Jacek Protas
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837
WYROK
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 stycznia 2006 r.
Sygn. Akt II SA/Ol 783/05
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
w składzie następującym:
Przewodniczący Sędzia WSA
Sędzia WSA
Asesor WSA
Protokolant

Adam Matuszak (spr.)
Hanna Raszkowska
Irena Szczepkowska
Grzegorz Klimek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 stycznia 2006 r.
sprawy ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
na uchwałę Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 2 lutego 2005 r., Nr XXIX/285/05
w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli
I. stwierdza niewaŜność § 13 ust. 4 załącznika do uchwały z dnia 2 lutego 2005 r., Nr XXIX/285/05 Rady Miejskiej w Białej
Piskiej w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę
Biała Piska;
II. stwierdza niewaŜność § 4 uchwały z dnia 2 lutego 2005 r., Nr XXIX/285/05 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Biała Piska;
III. orzeka, Ŝe uchwala i załącznik do uchwały w części, w której stwierdzono ich niewaŜność nie moŜe być wykonany.

838
WYROK
w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 6 stycznia 2006 r.
Sygn. Akt II SA/Ol 833/05
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
w składzie następującym:
Przewodniczący Sędzia WSA
Sędzia WSA
Asesor WSA
Protokolant

Adam Matuszak
Hanna Raszkowska
Irena Szczepkowska (spr.)
Grzegorz Klimek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 stycznia 2006 r.
sprawy ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
na uchwałę Rady Gminy w Bartoszycach
z dnia 28 lutego 2005 r., Nr XXIV/155/05
w przedmiocie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu przyznawania dodatków
nauczycielom
I. stwierdza niewaŜność § 19 ust. 4 załącznika do uchwały Rady Gminy Bartoszyce, Nr XXIV/155/05, z dnia 28 lutego
2005 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość
i szczegółowe warunki określające przyznawanie nauczycielom dodatków;
II. stwierdza niewaŜność § 2 uchwały Rady Gminy Bartoszyce, Nr XXIV/155/05, z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie
ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość i szczegółowe
warunki określające przyznawanie nauczycielom dodatków;
III. orzeka, Ŝe uchwała i załącznik do uchwały w części w której stwierdzono ich niewaŜność nie moŜe być wykonana;
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839
WYROK
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 20 stycznia 2006 r.
Sygn. akt II SA/Ol 786/05
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
w składzie następującym:
Przewodniczący Sędzia WSA
Sędzia WSA
Sędzia WSA
Protokolant

Marzenna Glabas
Tadeusz Lipiński
Alicja Jaszczak-Sikora (spr.)
Urszula Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2006 r.
sprawy ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
na uchwałę Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2004 r. Nr XVII/115/04
w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli, nagród dla nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego na 2005 r.
I. stwierdza niewaŜność § 6 ust. 3 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr XVII/115/04 z
dnia 28 grudnia 2004 r. w części obejmującej sformułowanie: „o ile w czasie realizacji tego zastępstwa zajęcia były
prowadzone zgodnie z planem nauczania danej klasy (grupy) przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do
prowadzenia tych zajęć",
II. stwierdza niewaŜność § 3 zaskarŜonej uchwały,
III. zasądza od Gminy Wilczęta na rzecz skarŜącego kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści) tytułem zwrotu kosztów
postępowania sądowego.
IV. orzeka, Ŝe uchwała w części opisanej w pkt I i II wyroku nie moŜe być wykonana.

