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1153
ROZPORZĄDZENIE Nr 15
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 maja 2007 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się jako pomniki przyrody, obiekty określone w tabeli:

Lp.

Nr
pomnika
wg rej.
woj.

Wymiary
Nazwa obiektu

obwód
(cm)

wysokość
(m)

Miejscowość,
gmina

1

1257

dąb szypułkowy „Anna”

320

27

Wójtowo,
Barczewo

2

1258

dąb szypułkowy

336

34

Iłowo Osada,
Iłowo Osada

Zasięg
nadleśnictwa

Lokalizacja i inne dane
przy ul. Modrzewiowej w Wójtowie,
na pograniczu posesji Państwa
Wojnowskich i drogi wewnętrznej
naleŜącej do Urzędu Miasta
Barczewo

-

oddz. 141 b, Leśnictwo Narzym

Dwukoły
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3

1259

dąb szypułkowy

416

26

Sarnówek,
Iława

4

1260

dąb szypułkowy

403

26

Sarnówek,
Iława

5

1261

dąb szypułkowy

415

25

Sarnówek,
Iława

6

1262

dąb szypułkowy

400

26

Sarnówek,
Iława

7

1263

dąb szypułkowy

460

25

Sarnówek,
Iława

8

1264

dąb szypułkowy

380

25

Sarnówek,
Iława

9

1265

dąb szypułkowy

350

25

Sarnówek,
Iława

10

1266

Jesion wyniosły
Toeppena”

520

27

Sarnówek,
Iława

11

1267

grab zwyczajny

238

24

Sarnówek,
Iława

12

1268

lipa drobnolistna

474

27

Sarnówek,
Iława

13

1269

Aleja:
lipa drobnolistna - 39 szt.
głóg - 2 szt.
jesion - 9 szt.
grab - 1 szt.
dąb szypułkowy - 6 szt.
jabłoń - 3 szt.

14

1270

Aleja dębów szypułkowych
– 99 szt.

15

1271

16

1272

17

1273

18

19

1274

1275

20

1276

21

1277

22

1278

„Jesion

Grupa
12
dębów
szypułkowych
Dąb szypułkowy
„Pomieliński dąb”
Dąb szypułkowy „Ewingus”
Aleja:
brzoza – 34 szt.
klon zwyczajny – 10 szt.
lipa drobnolistna – 34 szt.
grab – 42 szt.
dąb szypułkowy – 12 szt.
inne gatunki – 6 szt.
Aleja:
dąb szypułkowy – 6 szt.
grusza – 2 szt.
jabłoń – 3 szt.
jawor – 1 szt.
jesion – 10 szt.
klon polny – 1 szt.
klon zwyczajny – 27 szt.
lipa – 27 szt.
osika – 3 szt.
wierzba – 1 szt.
Aleja:
dąb szypułkowy – 188 szt.
grusza – 6 szt.
kasztanowiec – 3 szt.
lipa drobnolistna – 23 szt.
klon zwyczajny – 25 szt.
wiąz górski – 4 szt.
inne gatunki – 11 szt.
Aleja:
grab – 39 szt.
lipa drobnolistna – 121 szt.
olsza czarna – 11 szt.
dąb szypułkowy – 18 szt.
inne gatunki – 10 szt.
Aleja:
dąb szypułkowy – 6 szt.
jesion – 8 szt.
klon zwyczajny – 12 szt.
lipa drobnolistna – 49 szt.
osika – 1 szt.
inne gatunki – 3 szt.

101-380
42-55
98-155
220
64-208
106-138

Zalewo

132-314

Zalewo

220-322

Zalewo

572

28

Zalewo

392

26

Zalewo

106-225
120-416
146-535
108-271
80-160
99-300
150-350
70-180
80-110
230
40-360
f. krzew.
70-370
60-430
40-120
150
73-395
82-185
173-210
185-250
209-311
170

70-314
140-550
80-300
220-394
80-328
60-360
40-320
50-260
90-400
420
40-200

oddz. 74 l Leśnictwo Gardyny,
na skarpie nad brzegiem Jeziora
Jeziorak, 1 m od drogi asfaltowej
oddz. 74 l Leśnictwo Gardyny, na
skarpie, 3 m od linii brzegowej
Jeziora Jeziorak i 4 m od drogi
asfaltowej
oddz. 74 l Leśnictwo Gardyny, na
skarpie, 4 m od linii brzegowej
Jeziora Jeziorak
oddz. 74 l Leśnictwo Gardyny, na
skarpie 3 m od Jeziora Jeziorak
oddz. 74 l Leśnictwo Gardyny, na
skarpie, 3 m od drogi asfaltowej,
3 m od Jeziora Jeziorak
oddz. 74 l Leśnictwo Gardyny, 5 m
od linii brzegowej Jeziora Jeziorak
i 1 m od drogi asfaltowej
oddz. 74 l Leśnictwo Gardyny, 4 m
od linii brzegowej Jeziora Jeziorak
i 4 m od drogi asfaltowej
oddz. 73 k Leśnictwo Gardyny, na
skraju
uprawy
leśnej
z
zadrzewieniem rosnącym przy
budynku
gospodarczym
w
Sarnówku
oddz. 74 j Leśnictwo Gardyny,
skraju
uprawy
leśnej
z
zadrzewieniem rosnącym przy
budynku
gospodarczym
w
Sarnówku
oddz. 74 k Leśnictwo Gardyny, na
skarpie 1 m od drogi asfaltowej
Śródpolna aleja odchodząca od
gruntowej drogi Zalewo - Sadławki
w kierunku Bądek do zabudowań
Folwark
śródpolna aleja odchodząca z
Bądek na zachód do zabudowań
Folwark
śródpolna kępa rosnąca wzdłuŜ
nieuŜytku przy zabudowań Folwark
wschodni brzeg Jeziora Jeziorak
na południe od wyspy Czaplak
ul. Sienkiewicza 3 w Zalewie

Iława

Iława

Iława
Iława
Iława

Iława

Iława

Iława

Iława

Iława

Dobrocin

Dobrocin
Dobrocin
Miłomłyn
-

Zalewo

śródpolna aleja z Gubławek do
lasu w kierunku na Karpowo

Miłomłyn

Zalewo

śródpolna aleja prowadząca z m.
Polajny w kierunku Rudni do
skrzyŜowania ze starą drogą
(obecnie
zadrzewienie)
odchodzącą na północ w kierunku
kolonii Dobrzyki

Miłomłyn

Iława

śródpolna aleja o długości ok. 3 km
prowadząca z Kamionki w stronę
Szymbarka,
wzdłuŜ
jeziora
Szymbarskiego

Iława

Iława

śródpolna droga z Gardzienia, od
starego koryta Osy w kierunku
Szymbarka do skraju lasu oddz. 94
A, Leśnictwo Gardyny

Iława

Iława

aleja prowadząca od Szymbarka w
kierunku wschodnim od szosy
Iława – Susz do drzewostanu
oddz. 180, nadl. Iława, Obr. Iława

Iława
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23

24

25

26

1279

1280

1281

1282

Aleja:
dąb szypułkowy – 7 szt.
klon zwyczajny – 24 szt.
lipa drobnolistna – 25 szt.
olsza czarna – 8 szt.
wierzba – 2 szt.
Aleja:
dąb szypułkowy – 32 szt.
jesion – 14 szt.
kasztanowiec – 6 szt.
klon zwyczajny – 93 szt.
lipa drobnolistna – 51 szt.
wiąz górski – 9 szt.
wierzba – 20 szt.
grab – 3 szt.
olsza czarna – 4 szt.
topola – 1 szt.
inne gatunki – 6 szt.
Grupa drzew:
dąb szypułkowy – 9 szt.
wiąz górski – 2 szt.
jesion wyniosły – 12 szt.
klon zwyczajny – 4 szt.
buk purpurowy – 1 szt.
grab – 1 szt.
Aleja:
dąb szypułkowy – 42 szt.
głóg – 7 szt.
grusza – 13 szt.
jabłoń – 13 szt.
klon zwyczajny – 6 szt.
lipa – 212 szt.
osika – 16 szt.
inne gatunki – 10 szt.
Aleja:
lipa drobnolistna – 63 szt.
klon zwyczajny – 2 szt.
sosna zwyczajna – 2 szt.
wiąz górski – 5 szt.
grusza – 1 szt.

27

1283

28

1284

lipa drobnolistna „Gospoda
Lipa”

29

1285

30
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70-290
40-290
40-340
100-340
150-240
30-413
50-310
200-320
50-440
40-490
10-130
80-400
150-250
220-320
410
70-240
294-443
224, 328
230-373
262-338
373
230
50-230
50-80
30-180
60-170
80-180
70-590
60-180
50-240
50-420
230-400
160-280
80-310
100

Iława

aleja od lasu oddz. 94 nadl. Iława,
leśnictwo Gardyny w kierunku
północno-zachodnim do szosy
Iława - Susz

Iława

Iława

aleja śródpolna od Szymbarka w
kierunku południowo-wschodnim
do szosy Iława - Susz

Iława

Susz

park w Suszu na grodzisku nad
jeziorem Suskim

Susz

Susz

śródpolna
aleja
łącząca
miejscowość Zieleń i Olbrachtowo

Susz

Susz

310

18

Susz

2 dęby szypułkowe
„Dęby Graniczne”

593, 322

23, 25

Susz

1286

2 klony zwyczajne
„Klonowa Brama”

255, 270

17, 18

Susz

31

1287

dąb czerwony
„Solnicki Dąb”

319

19

Susz

32

1288

dąb szypułkowy
„Cmentarny Dąb”

292

26

Susz

33

1289

dąb szypułkowy

426

25

Zalewo

34

1290

modrzew europejski

340

33

Iława

35

1291

dąb szypułkowy

450

33

36

1292

dąb bezszypułkowy

450

30

37

1293

dąb bezszypułkowy

350

29

38

1294

dąb szypułkowy

380

32

39

1295

dąb szypułkowy

480

33

40

1296

dąb szypułkowy

380

31

41

1297

dąb szypułkowy

400

27

42

1298

dąb szypułkowy

460

32

43

1299

głóg jednoszyjkowy

100

8

44

1300

buk zwyczajny

340

30

Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie

śródpolna aleja prowadząca od
miejscowości
Kamieniec
w
kierunku północno-wschodnim do
lasu, w części przylegająca do
południowego skraju oddz. 261
leśnictwo Kamieniec, nadl. Susz
oddz. 189 c leśnictwo Jeziorno w
pobliŜu
strumienia
łączącego
jezioro Modre z jeziorem Czerwica,
przy leśnej drodze (po południowej
stronie)
prowadzącej
wzdłuŜ
południowego
brzegu
jeziora
Czerwica
oddz. 189 c leśnictwo Jeziorno,
skarpa brzegowa jeziora Czerwica
ok. 100 m na wschód od ujścia
strumienia
wpadającego
do
Czerwicy z jeziora Modrego i
Głębokiego
oddz. 198 i leśnictwo Szwalewo,
miejscowość Solniki przy drodze
leśnej z Siemian do Januszewa
północno-wschodni brzeg jeziora
Głębokiego
oddz. 174 d leśnictwo Szwalewo,
na zakręcie drogi leśnej ok. 100 m
od drogi oddziałowej pomiędzy
oddz. 174 i 198
oddz. 21 h nadleśnictwo Iława,
Obr. Drwęca, na terenie ośrodka
wypoczynkowego „Chmielówka”
w oddz. 265 n leśnictwo Śliwa, 24
m od drogi prowadzącej od szosy
Boreczno - Urowo do Mozgowa
oddz. 441 i leśnictwo Stejno, 150
m od drogi gruntowej
oddz. 414 b leśnictwo Stejno, 50 m
od drogi gruntowej
oddz. 414 b leśnictwo Stejno, 50 m
od drogi gruntowej
oddz. 239 b leśnictwo Zięby,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 239 b leśnictwo Zięby,
100 od drogi gruntowej
oddz. 239 b leśnictwo Zięby,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 239 a leśnictwo Zięby, 50 m
od drogi gruntowej
oddz. 239 b leśnictwo Zięby,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 248 b leśnictwo Zięby
oddz. 222 b leśnictwo Zięby,
300 m od drogi utwardzonej

Susz

Susz

Susz

Susz
Susz

Susz

Iława

Miłomłyn
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 73

- 3739 Poz. 1153
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie

45

1301

dąb szypułkowy

410

30

46

1302

dąb szypułkowy

380

32

47

1303

buk zwyczajny

350

30

48

1304

dąb szypułkowy

380

28

49

1305

jesion wyniosły

325

33

50

1306

grab zwyczajny

315

25

51

1307

sosna zwyczajna

315

33

52

1308

czereśnia ptasia

145

30

53

1309

czereśnia ptasia

165

30

54

1310

czereśnia ptasia

197

32

55

1311

cis pospolity

155

12

56

1312

cis pospolity

80

10

57

1313

lipa drobnolistna

315

28

Bartoszyce

58

1314

dąb szypułkowy

660

29

Bartoszyce

59

1315

brzoza brodawkowata

218

29

Bartoszyce

60

1316

brzoza brodawkowata

250

27

Bartoszyce

61

1317

brzoza brodawkowata

220

28

Bartoszyce

62

1318

brzoza brodawkowata

235

28

Bartoszyce

63

1319

brzoza brodawkowata

290

28

Bartoszyce

64

1320

buk
pospolity
czerwonolistna

345

29

Bartoszyce

65

1321

dąb szypułkowy

650

32

Bartoszyce

66

1322

lipa drobnolistna

544

27

Górowo
Iławeckie

67

1323

lipa drobnolistna

370

29

Bartoszyce

68

1324

klon zwyczajny

255

24

69

1325

lipa drobnolistna

335

27

odmiana

Lelkowo
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Lidzbark
Warmiński
Lidzbark
Warmiński

Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie

70

1326

dąb szypułkowy

413

32

Bartoszyce

71

1327

dąb szypułkowy

402

29

Bartoszyce

72

1328

lipa drobnolistna

325

26

Bartoszyce

73

1329

lipa drobnolistna

536

25

Bartoszyce

74

1330

lipa drobnolistna

425

25

Bartoszyce

75

1331

dąb szypułkowy

383

31

Bartoszyce

76

1332

dąb szypułkowy

383

32

Bartoszyce

77

1333

dąb szypułkowy

424

28

Bartoszyce

78

1334

modrzew europejski

320

27

Bartoszyce

oddz. 239 b leśnictwo Zięby,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 239 b leśnictwo Zięby,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 222 b leśnictwo Zięby,
300 m od drogi utwardzonej
oddz. 222 b leśnictwo Zięby,
300 m od drogi utwardzonej
oddz. 375 p leśnictwo Jarzeń,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 354 l leśnictwo Jarzeń,
500 m od drogi gruntowej
oddz. 376 a leśnictwo Jarzeń,
50 m od drogi gruntowej
oddz. 356 a leśnictwo Jarzeń,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 356 g leśnictwo Jarzeń,
50 m od drogi gruntowej
oddz. 358 a leśnictwo Jarzeń,
500 m od drogi gruntowej
oddz. 184 c leśnictwo Jagodowo,
50 m od drogi gruntowej
oddz. 184 c leśnictwo Jagodowo,
50 m od drogi gruntowej
oddz. 193 m leśnictwo Mała Wola,
50 m od drogi gruntowej
oddz. 192 j leśnictwo Mała Wola,
50 m do drogi gruntowej Bezledy Solno
oddz. 193 n leśnictwo Mała Wola,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 193 n leśnictwo Mała Wola,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 193 n leśnictwo Mała Wola,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 193 n leśnictwo Mała Wola,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 193 n leśnictwo Mała Wola,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 193 m leśnictwo Mała Wola,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 193 j leśnictwo Mała Wola,
200 m od drogi gruntowej
działka 3/6 leśnictwo Mała Wola,
15 m od drogi gruntowej
oddz. 193 m leśnictwo Mała Wola,
100 m od drogi gruntowej
działka 3/6 leśnictwo Mała Wola,
30 m od drogi gruntowej
oddz. 297 l leśnictwo Mała Wola
oddz. 332 Bg leśnictwo Borki, były
park podworski
oddz. 332 Bg leśnictwo Borki, park
podworski
oddz. 332 Bg leśnictwo Borki, były
park podworski
oddz. 332 Bi leśnictwo Borki, były
park podworski
oddz. 332 Bg leśnictwo Borki, były
park podworski
oddz. 328 f leśnictwo Borki, 500 m
od drogi gruntowej
oddz. 328 f leśnictwo Borki, 500 m
od drogi gruntowej
oddz. 332 Bi leśnictwo Borki, były
park podworski
oddz. 332 Bg leśnictwo Borki

79

1335

dąb szypułkowy

394

22

Bartoszyce

80

1336

dąb szypułkowy

421

23

Bartoszyce

81

1337

dąb szypułkowy

420

28

Bartoszyce

82

1338

dąb szypułkowy

723

25

Bartoszyce

83

1339

dąb szypułkowy

430

26

Bartoszyce

84

1340

dąb szypułkowy

394

28

Bartoszyce

85

1341

dąb szypułkowy

400

24

Górowo
Iławeckie

oddz. 332 Bg leśnictwo Borki, były
park podworski
oddz. 332 Bg leśnictwo Borki, były
park podworski
oddz. 332 Bg leśnictwo Borki, były
park podworski
oddz. 332 Bg leśnictwo Borki, park
podworski
oddz. 337 d leśnictwo Borki, 100 m
od drogi gruntowej, na granicy las pole
oddz. 314 o leśnictwo Borki, 20 m
od drogi utwardzonej
oddz. 11 o leśnictwo Dęby, 200 m
od drogi utwardzonej

86

1342

dąb szypułkowy

450

30

Górowo
Iławeckie

oddz. 11 o leśnictwo Dęby, 250 m
od drogi utwardzonej

Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
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87

1343

kasztanowiec zwyczajny

195

25

Górowo
Iławeckie

88

1344

klon jawor

295

29

Górowo
Iławeckie

89

1345

klon zwyczajny

280

35

Górowo
Iławeckie

90

1346

klon zwyczajny

275

35

Górowo
Iławeckie

91

1347

dąb szypułkowy

383

30

Górowo
Iławeckie

92

1348

dąb szypułkowy

495

33

Górowo
Iławeckie

93

1349

dąb szypułkowy

380

26

Górowo
Iławeckie

94

1350

dąb szypułkowy

425

28

Górowo
Iławeckie

95

1351

dąb szypułkowy

390

29

Górowo
Iławeckie

96

1352

dąb szypułkowy

400

32

Górowo
Iławeckie

97

1353

dąb szypułkowy

475

31

Górowo
Iławeckie

98

1354

kasztanowiec zwyczajny

290

18

Górowo
Iławeckie

99

1355

kasztanowiec zwyczajny

340

18

Górowo
Iławeckie

100

1356

dąb szypułkowy

423

26

Górowo
Iławeckie

101

1357

dąb szypułkowy

576

30

Górowo
Iławeckie

102

1358

dąb szypułkowy

290

21

Górowo
Iławeckie

103

1359

dąb szypułkowy

230

22

Górowo
Iławeckie

104

1360

dąb szypułkowy

430

22

Górowo
Iławeckie

105

1361

dąb szypułkowy

460

29

Górowo
Iławeckie

106

1362

lipa drobnolistna

430

22

Górowo
Iławeckie

107

1363

cis pospolity

83

17

Górowo
Iławeckie

108

1364

lipa drobnolistna

375

29

Górowo
Iławeckie

109

1365

lipa drobnolistna

360

27

Górowo
Iławeckie

110

1366

lipa drobnolistna

325

28

Górowo
Iławeckie

111

1367

dąb szypułkowy

400

29

112

1368

dąb szypułkowy

450

28

113

1369

dąb szypułkowy

380

27

Górowo
Iławeckie

114

1370

dąb szypułkowy

395

27

Górowo
Iławeckie

115

1371

lipa drobnolistna

412

31

Górowo
Iławeckie

116

1372

dąb szypułkowy

380

29

117

1373

dąb szypułkowy

417

29

Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie

Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie

oddz. 110 k leśnictwo Pieszkowo,
100 m od drogi utwardzonej, były
park podworski
oddz. 110 k leśnictwo Pieszkowo,
100 m od drogi utwardzonej, były
park podworski
oddz. 110 k leśnictwo Pieszkowo,
100 m od drogi utwardzonej, były
park podworski
oddz. 110 k leśnictwo Pieszkowo,
100 m od drogi utwardzonej, były
park podworski
oddz. 59 Ag leśnictwo Pieszkowo,
500 m od drogi gruntowej, wśród
upraw
oddz. 110 k leśnictwo Pieszkowo,
100 m od drogi utwardzonej, były
park podworski
oddz. 59 Ag leśnictwo Pieszkowo,
500 m od drogi gruntowej, wśród
upraw
oddz. 59 Ag leśnictwo Pieszkowo,
500 m od drogi gruntowej, wśród
upraw
oddz. 110 k leśnictwo Pieszkowo,
100 m od drogi utwardzonej, były
park podworski
oddz. 110 k leśnictwo Pieszkowo,
100 m od drogi utwardzonej, były
park podworski
oddz. 110 k leśnictwo Pieszkowo,
100 m od drogi utwardzonej, były
park podworski
działka 1/9 leśnictwo Orsy, 50 m
od drogi utwardzonej, były park
podworski
działka 1/9 leśnictwo Orsy, 50 m
od drogi utwardzonej, były park
podworski
oddz. 24 n leśnictwo Orsy, 20 m od
drogi gruntowej
oddz. 4 Af leśnictwo Kiwajny,
100 m od drogi gruntowej, były
park podworski
oddz. 1 Bb leśnictwo Kiwajny,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 1 Bb leśnictwo Kiwajny,
100 m od drogi gruntowej, przy
powierzchni zaleśnionej
oddz. 1 Bb leśnictwo Kiwajny,
100 m od drogi gruntowej, przy
powierzchni zalesionej
oddz. 4 Af leśnictwo Kiwajny,
100 m od drogi gruntowej, były
park podworski
oddz. 1 Bb leśnictwo Kiwajny,
100 m od drogi gruntowej, przy
powierzchni zalesionych
oddz. 40 a leśnictwo Dzikowi,
500 m od drogi utwardzonej, Góra
Zamkowa
przy
ścieŜce
edukacyjnej
oddz. 140 c leśnictwo Stabławki,
50 m od drogi gruntowej, były park
podworski
oddz. 140 c leśnictwo Stabławki,
50 m od drogi gruntowej, były park
podworski
oddz. 140 c leśnictwo Stabławki,
50 m od drogi gruntowej, były park
podworski
oddz. 132 Ab leśnictwo Stabławki,
100 m od drogi gruntowej
oddz. 135 l leśnictwo Stabławki,
100 m od drogi utwardzonej
oddz. 140 d leśnictwo Stabławki,
1500 m od wsi śywkowo, przy
ścieŜce rowerowej
oddz. 137 d leśnictwo Stabławki,
50 m od drogi utwardzonej, przy
ścieŜce rowerowej
oddz. 184 c leśnictwo Nowa Wieś,
przy bramie wjazdowej na szkółkę
zespoloną
oddz. 188 i leśnictwo Nowa Wieś,
10 m od drogi gruntowej
oddz. 188 i leśnictwo Nowa Wieś,
10 m od drogi gruntowej

Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
Górowo
Iławeckie
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118

1374

dąb szypułkowy

500

23

Wyskok,
Węgorzewo

119

1375

modrzew europejski – grupa
4 drzew

271
246
235
249

32
28
28
26

Wieliczki

120

1376

sosna wejmutka – grupa 5
drzew

230
230
160
183
193

28
31
30
31
28

Olecko

121

1377

modrzew europejski

263

29

Olecko

122

1378

świerk pospolity

355

30

Olecko

123

1379

Aleja:
wierzba biała – 16 szt.

180-320

20-28

124

1380

dąb szypułkowy „Ryś”

487

23

Lipowo, Piecki

125

1381

Ŝywotnik zachodni

580

32

Lipowo, Piecki

126

1382

głaz narzutowy
czerwony
„Głaz Józefa”

10

1

Sitno, Olsztynek

-

pomiędzy drogami Bajory Wielkie Wyskok i Wyskok - Marszałki,
śródpolne drzewo rosnące ok.
200 m od posesji Państwa
Szadziewskich
oddz. 109 a leśnictwo Kłosowo,
uroczysko
Cimochy,
oddział
graniczy
z
gruntami
wsi
Wasilówka.
Grupa
modrzewi
rozproszona
w
drzewostanie
świerkowym – 105-letnim.
oddz. 130 b leśnictwo Zajdy,
uroczysko ElŜbietki, 500 m od
szosy Olecko-Rosochackie

Wieliczki

granit

oddz. 130 b leśnictwo Zajdy,
uroczysko ElŜbietki, 600 m od
szosy Olecko-Rosochackie
oddz. 141 n leśnictwo Zajdy,
uroczysko Zajdy. Świerk na
wysokości 4 m przechodzi w 4 pnie
oddz. 117 n leśnictwo Kłosowo,
uroczysko Markowskie, 600 m od
szosy Olecko- Krupin
oddz. 196 d leśnictwo Koloin, teren
rezerwatu „Pierwos”
oddz. 116 d leśnictwo Lipowo, przy
budynku
nadleśnictwa.
Trzy
zrośnięte u podstawy pnie o
wymiarach: 380 cm, 286 cm i
137 cm.
oddz. 458 h leśnictwo Tymawa, ok.
70 m od drogi w kierunku
zachodnim. Głaz jest częściowo
pokryty mchem

-

Olecko

Olecko

Olecko

Olecko

Olecko
Strzałowo

Strzałowo

Olsztynek

§ 2. Szczególnym celem ochrony pomników przyrody
określonych w § 1 jest zachowanie ich wyjątkowych cech
indywidualnych
oraz
unikatowych
walorów
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, po
uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,

§ 3. 1.Wprowadza się następujące zakazy dla ochrony
obiektów, o których mowa w § 1:

2) realizacji inwestycji celu publicznego, po uzgodnieniu z
Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku
zagroŜenia bezpieczeństwa państwa,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwsztormowym
lub
przeciwpowodziowym albo budową, odbudową,
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany
te nie słuŜą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej lub rybackiej,
5) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:

4) likwidowania nagłych zagroŜeń bezpieczeństwa
powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.
§ 4. Nadzór nad ustawionymi pomnikami przyrody
sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Anna Szyszka
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UCHWAŁA Nr VIII/49/07
Rady Miejskiej Iławy
z dnia 21 marca 2007 r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz
szczegółowych warunków ich przyznawania.

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, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz.
1055, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337) art. 30 ust. 6 i ust. 6a, 10 i 10a w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr
220, poz. 1600) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253) Rada
Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość oraz
warunki przyznawania niektórych dodatków i innych
składników wynagrodzenia nauczycielom w Gminie
Miejskiej Iława stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. do
31 grudnia 2007 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Iława.
§ 4. Traci moc uchwała Nr LI/540/06 Rady Miejskiej w
Iławie z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie regulaminu
wynagrodzenia oraz warunków wysokości przyznawania
dodatków nauczycielom (Dz. Urz. Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Nr 94, poz. 1565 z 12 lipca
2006 r.).
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie
Zbigniew Rychlik

Załącznik
do uchwały Nr VIII/49/07
REGULAMIN
Określający wysokość oraz warunki przyznawania niektórych dodatków i innych składników wynagrodzenia
nauczycielom w Gminie Miejskiej Iława.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

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

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli
zatrudnionych
w
samorządowych
szkołach
podstawowych, przedszkolach miejskich i gimnazjach
samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Iława.

1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin
określający wysokość oraz szczególne warunki
przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za
niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw,

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego:
1) wysokość stawek oraz
przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,

szczegółowe

warunki

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych
zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z
dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela(tekst
jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późn.
zmianami),
3) rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego
nauczycieli, ogólnych
warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu
wolnym od pracy,
4) organie prowadzącym szkołę, przedszkole - rozumie
się przez to Gminę Miejską Iława,
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5) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę,
gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Iława,
6) dyrektorem lub wicedyrektorem - naleŜy rozumieć
dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej
samorządu terytorialnego o której mowa w § 1 ust. 1
Regulaminu,
7) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, o
których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu,
8) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć okres pracy
szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego,
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ROZDZIAŁ III
DODATEK MOTYWACYJNY
§ 5. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku
motywacyjnego
po
przepracowaniu
w
szkołach
samorządowych na terenie miasta Iławy 1 pełnego
semestru.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie krótszy niŜ 4 miesięcy i nie dłuŜszy niŜ
8 miesięcy.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,

9) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub
grupę,
10) uczniem -rozumie się przez to takŜe wychowanka,
11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin,
o którym mowa w § 1 ust.1 rozporządzenia,
12) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się
przez to Zarząd Oddziału ZNP w Iławie i NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ” Międzyzakładową Organizację
Związkową Pracowników Oświaty w Iławie.
ROZDZIAŁ II
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat
w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1
ustawy Karta Nauczyciela § 7 rozporządzenia i na
warunkach określonych w § 4 Regulaminu.

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach,
turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach
działań związanych z realizowanym procesem
dydaktycznym,
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów
poprzez
kształtowanie
postaw
odpowiedzialności za własną edukację, planowania
własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych
postaw moralnych i społecznych,
4) skuteczne przeciwdziałanie
uzaleŜnieniom,

agresji,

patologiom

i

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb,
w szczególności w stałej współpracy z rodzicami,
właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi
pomoc socjalną,
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości
szkolnych,

§ 4. 1. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki
tego dodatku, jeŜeli nabycie nastąpiło w ciągu
miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub
wyŜszej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla
poratowania zdrowia oraz za 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 lub innym chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za
wysługę lat oraz wysokość tego dodatku w formach o
jakich mowa w § 3 określa:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,

7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa
w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych,
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innym i
organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego,
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych
metod nauczania i wychowania we współpracy z
organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz
innymi instytucjami wspomagającymi,
12) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły
rozwój i doskonalenie jakości i warunków pracy,
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku
lokalnym.

2) dyrektorowi - Burmistrz Miasta.
4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
ustala i przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora -
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Burmistrz Miasta Iławy, w ramach posiadanych środków
finansowych.
5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela moŜe
wynosić maksymalnie 200 zł. W roku 2007 odpis na
kaŜdy pełny etat wynosi 50 zł.
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
7.
Dodatek
nauczycielom:

motywacyjny

nie

przysługuje

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 miesiąca - od tego
dnia.
8. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej
dyrektorowi szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły lub
osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w
zastępstwie, po jednym miesiącu nieobecności dyrektora
szkoły z przyczyn innych niŜ urlop wypoczynkowy.
9. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie:

1) którzy otrzymali kary przewidziane Kodeksem Pracy i
Karty Nauczyciela przez okres 12 m-cu od daty
udzielenia kary,

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) urlopu dla poratowania zdrowia,

2) za okres urlopu na poratowanie zdrowia,
3) za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
3) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.
ROZDZIAŁ IV
DODATEK FUNKCYJNY

4) 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.

§ 6. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala organ
prowadzący uwzględniając wielkość szkoły, liczbę
uczniów i oddziałów, złoŜoność zadań wynikających z
zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych
w szkole, wyniki pracy szkoły, warunki lokalowe,
organizacyjne, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła
funkcjonuje.

10. Dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust.
12 ustala dla nauczycieli - dyrektor szkoły, dla doradcy
metodycznego, dyrektora szkoły i dyrektora Pracowni
Doradztwa Metodycznego - Burmistrz Miasta Iławy.

2. Dodatek funkcyjny
którym powierzono:

11. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie
wypłaty wynagrodzenia.

przysługuje

nauczycielom,

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły,
2) wychowawstwo klasy,
3) sprawowanie funkcji:
a) opiekuna staŜu,
b) doradcy metodycznego,
4) obowiązki kierownicze lub wychowawstwo klasy w
zastępstwie na okres co najmniej jednego miesiąca.
3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków
opiekuna staŜu przysługuje na kaŜdą osobę odbywającą
staŜ i powierzoną danemu nauczycielowi.
4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy
przysługuje za jedną klasę powierzoną nauczycielowi
niezaleŜnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
5. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek
funkcyjny za wychowawstwo tylko za jeden oddział
(grupę), niezaleŜnie od liczby oddziałów (grup), w których
prowadzą zajęcia.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa
lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca - od tego dnia.
7. Nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki, do
których jest przypisany ten dodatek, na czas określony,

12. Ustala się tabelę dodatków funkcyjnych:
Lp.

Funkcja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dyrektor szkoły podstawowej.
Dyrektor gimnazjum.
Dyrektor przedszkola.
Dyrektor Pracowni Doradztwa Metodycznego.
Wicedyrektor szkoły.
Wicedyrektor przedszkola.
Kierownik świetlicy.
Wychowawca klasy w szkole podstawowej.
Wychowawca klasy w gimnazjum.
Wychowawca grupy w przedszkolu integracyjnym.
Wychowawca grupy w przedszkolu bez grup
integracyjnych.
Doradca metodyczny.
Opiekun staŜu.

12.
13.

Miesięczna
wysokość
dodatku
750 zł
850 zł
400 zł
350 zł
300 zł
180 zł
160 zł
50 zł
80 zł
60 zł
50 zł
250 zł
30 zł

ROZDZIAŁ V
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 7. 1. Nauczycielowi prowadzącemu nauczanie
indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia
specjalnego - przysługuje dodatek w wysokości 20 %
godzinowej stawki indywidualnego zaszeregowania.
2. Za pracę wykonywaną w warunkach uciąŜliwych
uznaje się prowadzenie przez nauczyciela zajęć w
trudnych warunkach wymienionych w § 7 ust. 1 z dziećmi i
młodzieŜą zgodnie z § 9 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia.
3. Za pracę w warunkach uciąŜliwych przysługuje
dodatek w wysokości 20 % godzinowej stawki
indywidualnego zaszeregowania.

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 73

4. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne i
uciąŜliwe warunki pracy, nauczycielowi przysługuje prawo
do jednego, wyŜszego dodatku.
5. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 3 przysługuje w
okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek
jest związany, oraz w okresie nie wykonywania pracy, za
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego.
6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
ROZDZIAŁ VI
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 8. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych o których mowa w art. 42
ust. 3 i ust. 6 i na zasadach określonych w art. 35 Karty
Nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe.
2. W przypadku konieczności łączenia róŜnych
wymiarów godzin zajęć w ramach jednego etatu, godziny
nauczyciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do
łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć.
Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią
godziny ponadwymiarowe.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc
przyznaną
nauczycielowi
stawkę
wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeŜeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach)
przez
miesięczną
liczbę
godzin
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnego zastępstwa nauczyciela.
5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o którym mowa
w ust. 3 ustala się mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy lub
realizowany wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do
pełnych godzin w ten sposób, Ŝe za czas zajęć do 0,5
godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za
pełną godzinę.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozporządzeniem lub kończenia zajęć w
środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej
nieobecności w pracy z wyjątkiem:
1) opieki nad zdrowym dzieckiem,
2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem
Pracy,
3) urlopu szkoleniowego udzielonemu nauczycielom w
celu kształcenia i doskonalenia,
4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do
wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego
funkcji związkowej.
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7. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu
Edukacji Narodowej oraz w dniach, w którym nauczyciel
nie mógł ich realizować z przyczyn leŜących po stronie
pracodawcy, a w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki,
3) rekolekcjami,
4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej
traktuje się jak faktycznie przepracowane
8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniu, w którym 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 ustalania liczby godzin
ponadwymiarowych
przyjmuje
się
obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty
1
Nauczyciela, pomniejszony o /5 tego wymiaru, 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 większa niŜ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w
ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu
organizacyjnym szkoły ustala się tak jak za godziny
ponadwymiarowe - płatne za faktyczne przepracowane.
10. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się przepisy § 8 ust. 2, 3, 4.
11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z
dołu.
ROZDZIAŁ VII
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§ 9. 1. W budŜecie miasta tworzy się specjalny
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1 %
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z tego:
1) 20 % przeznacza się na nagrody organu
prowadzącego,
2) 80 % przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.
2. Wysokość o której mowa w ust. 1 ustala organ
prowadzący w ramach posiadanych środków finansowych
po uzgodnieniu w trybie art. 30 ust 6a Karty Nauczyciela.*
3. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli
ze specjalnego funduszu nagród o którym mowa w ust. 1
zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty reguluje odrębny regulamin
stanowiący załącznik Nr 1.
ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 10. 1. Regulamin wchodzi w Ŝycie w terminie i na
warunkach określających wejście w Ŝycie uchwały.
2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie
zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz
przepisy prawa pracy.
3. Regulamin został uzgodniony ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w Iławie dnia 9
stycznia 2007 roku.
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Załącznik Nr 1 do regulaminu
Regulamin przyznawania nagród w Gminie Miejskiej w Iławie.
§ 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej
1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
tworzy organ prowadzący szkoły w Gminie Miejskiej Iława,
przy czym:
1) 0,8 % środków przeznacza się na Nagrody Dyrektora
Szkoły,
2) 0,2 % środków przeznacza się na Nagrody Burmistrza
Iławy.

b) Przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Turystyki,
c) przedstawiciel wskazany przez Burmistrza Miasta,
2) po jednym przedstawicielu struktur reprezentatywnych
w rozumieniu Kodeksu Pracy, związków zawodowych
działających w szkołach na terenie Gminy Miejskiej w
Iławie.
2. Pracami Komisji kieruje dyrektor MZOSiP w Iławie.

§ 2. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po
przepracowaniu w danej szkole co najmniej 1 roku.
§ 3. Nagrody nauczycielom przyznaje:
1) ze środków o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, rady szkoły oraz przez związek
zawodowy, do którego kandydat naleŜy,
2) ze środków o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) Burmistrz Iławy, „po zaopiniowaniu przez Komisję, o
której mowa w § 7.”*
§ 4. 1. Nagrody są przyznawane do dnia 31 grudnia
kaŜdego roku.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły, za
zgodą Burmistrza Iławy, moŜe przyznać nauczycielowi
nagrodę w innym terminie.
3. Burmistrz Iławy moŜe przyznać nagrodę w kaŜdym
czasie.

3. Ustalenia Komisji są waŜne, jeŜeli w jej pracach
bierze udział co najmniej trzech członków, w tym
przewodniczący.
4. Komisja typuje do nagrody na zasadzie
porozumienia, a w przypadkach spornych rozstrzyga
przez głosowanie tajne.
5. JeŜeli w wyniku głosowania liczba głosów jest
równa, decyduje przewodniczący Komisji.
6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają
uzasadnienia.
7. Komisja przygotowuje wykaz imienny osób
wytypowanych do nagrody i przedstawia go Burmistrzowi.
§ 8. Nagroda Burmistrza moŜe być przyznana
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę
pracy pedagogicznej oraz uzyskuje wymierne efekty co
najmniej w 5 przypadkach z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

§ 5. Wnioski o Nagrodę Burmistrza, według
załączonego wzoru, z imiennym wykazem składane są
przez dyrektorów szkół w Miejskim Zespole Szkół i
Przedszkoli w Iławie w terminie do 20 września kaŜdego
roku.
§ 6. 1. Z wnioskiem o Nagrodę Burmistrza:
1) dla nauczyciela i wicedyrektora występuje - dyrektor
szkoły,
2) dla dyrektora szkoły występuje - dyrektor MZOSiP w
Iławie.
2. Inicjatywę w sprawie wniosku o nagrody mogą
podejmować równieŜ: reprezentacja rodziców (Rada
Rodziców - Komitet Rodzicielski), Rada Szkoły, Związki
Zawodowe. PowyŜsza inicjatywa obliguje dyrektora szkoły
do przedstawienia wniosku do zaopiniowania przez Radę
Pedagogiczną.
§ 7.* 1. Wnioski o Nagrodę Burmistrza, podlegają
wstępnej weryfikacji przez Komisję w skład której
wchodzą:
1) przedstawiciele organu prowadzącego 3 osoby w tym:
a) Dyrektor
MZOSiP
w
przewodniczącym Komisji,

Iławie,

który

jest

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w
sprawdzianach
i
egzaminach
uczniów,
przeprowadzonych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdraŜania nowatorskich metod nauczania i
wychowania,
opracowywania
autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga wysokie wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w
zawodach szczebla co najmniej gminnego,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z
uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie
szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru,
dni patrona szkoły lub placówki,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w
szkole lub placówce przez organizowanie np.
wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
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b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie
nauczyciela,
c) angaŜuje się w społeczną pracę zespołów, komisji,
stowarzyszeń , których działalność dotyczy
oświaty,
d) nawiązuje współpracę ze szkołami z innych stron
kraju albo współpracę zagraniczną, przynoszącą
konkretne
efekty
dydaktyczno-wychowawcze
(podać jakie).

g) organizuje atrakcyjne imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy,
i)

osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z
uczniami,

2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia wszechstronną pomoc i opiekę uczniom
lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub Ŝyciowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi aktywną działalność mającą na celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród dzieci i młodzieŜy, w
szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z
jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w
zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieŜy,
d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub
placówki z rodzicami,

§ 9. Wysokość nagrody:
1) ze środków organu prowadzącego określa corocznie
Burmistrz Iławy z
uwzględnieniem zasady, Ŝe
wysokość nagrody zawiera się w przedziale
1-1,5 minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela
dyplomowanego
o
najwyŜszych
kwalifikacjach,
2) Dyrektora Szkoły ustala corocznie dyrektor szkoły w
ramach posiadanych środków.
§ 10. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego
teczce akt osobowych.
§ 11. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być
dokonane na wniosek Burmistrza Iławy lub właściwych
struktur związków zawodowych działających na terenie
Gminy Miejskiej Iława w trybie art. 30 ust. 6 i 6a Karty
Nauczyciela.

3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) udziela
się
w
zorganizowanych
formach
kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami
szkoły lub gminy,
___________________
* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność
- rozstrzygnięcie nadzorcze NK.0911-167/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
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UCHWAŁA Nr VIII/50/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 21 marca 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Iławie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i 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 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z
2006 r. Nr 181, poz. 1337 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art.
4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 z 1998 r. Nr 106, poz. 668
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr
199, poz. 1937) Rada Miejska w Iławie uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/380/05 Rady Miejskiej w
Iławie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie ustalenia zasad
korzystania z cmentarzy komunalnych w Iławie (Dz. Urz.
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lipca

2005 r. Nr 85, poz. 1166 i Nr 142, poz. 1666 z 2007 r. Nr
162, poz. 2338) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. ust. 2 słowa: „Cmentarz komunalny przy ul.
Ostródzkiej”, zastępuje się słowami: „Cmentarz
komunalny przy ul. Piaskowej”;
2) § 1. ust. 5 pkt 1 po wyrazie „ziemnych” dodaje się
wyraz „pojedynczych”;
3) § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Pochówki odbywają
się codziennie oprócz niedziel i świąt, w okresie od 1
kwietnia do 31 października w godz. 9:00 - 16:00, w
pozostałym okresie w godz. 9:00 - 15:00”;
4) uchyla się § 2. ust. 3;
5) § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych
pobiera zarządca w wysokości określonej w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały, za:
1) prawo do korzystania z miejsca pod groby ziemne,
2) prawo do korzystania z miejsca pod groby
murowane,
3) rezerwacja miejsc pod groby ziemne,
4) rezerwacja miejsc pod groby murowane,
5) przedłuŜenie prawa do korzystania z grobów
ziemnych oraz grobów murowanych na jedną
osobę,
6) przedłuŜenie rezerwacji grobów ziemnych,
7) przedłuŜenie rezerwacji grobów murowanych,
8) zezwolenie na prowadzenie prac kamieniarskich i
budowlanych,
9) inne”;
6) § 5. otrzymuje brzmienie: „1. Opłaty za miejsca
grzebalne w wysokości określonej w załączniku Nr 3
pkt 1 wnosi się na okres 20 lat licząc od dnia
pierwszego pochówku, w terminie nie później niŜ w
dniu przyznania miejsca przez zarządcę.
2. Okres 20-letni nie dotyczy grobów murowanych na
więcej niŜ 1 osobę.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 nie podlegają
zwrotowi.
4. PrzedłuŜenie prawa do korzystania z miejsca pod
grób, w którym pochowane są zwłoki na dalsze 20 lat
wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej w
wysokości 50 % opłaty określonej w ust. 1 w terminie
12 miesięcy, z zastrzeŜeniem ust. 6, licząc od dnia, w
którym upłynęło 20 lat od pochówku lub wniesienia
ostatniej opłaty 20-letniej (w przypadku grobów
rodzinnych termin ten liczy się od dnia pochowania
pierwszych zwłok).
5. Przepis ust. 4 nie dotyczy grobów murowanych na
więcej niŜ 1 osobę.
6. Ponowne uŜycie miejsca w grobie murowanym na
więcej niŜ 1 osobę po 20 latach wymaga uiszczenia
opłaty jak za prawo do korzystania z miejsca pod grób
murowany pojedynczy.
7. W przypadku grobów murowanych pionowych
pochowanie kolejnej osoby w pionie wymaga
uiszczenia opłaty jak za prawo do korzystania za grób
murowany pojedynczy.
8. PrzedłuŜenie rezerwacji na dalsze 20 lat wymaga
ponownego uiszczenia opłaty 20-leniej w wysokości
50 % opłaty określonej w ust. 1 w terminie 6 miesięcy
od daty, w którym rezerwacja wygasa. Nieuiszczenie
tej opłaty jest równoznaczne z utratą miejsca
rezerwowanego. W takim przypadku miejsce
pozostaje do dyspozycji administratora.
9. W stosunku do grobów zlokalizowanych na
cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej, których
wiek w dniu 1 stycznia 2006 r. lub wcześniej
przekroczył 20 lat, kolejny 20-letni termin, o którym
mowa w ust. 4, liczy się od dnia 1 stycznia 2006 r.
10. W wypadku nie wniesienia opłaty określonej w ust.
4, moŜliwe jest przywrócenie prawa do korzystania z
miejsca pod grób i odroczenie uiszczenia opłaty na
okres nie dłuŜszy niŜ 24 miesiące od upływu 20letniego terminu, o którym mowa w ust. 4 za zgodą
Burmistrza
Miasta
Iławy,
w
przypadkach
podyktowanych waŜnym interesem osoby uprawnionej
do grobu.
11. W przypadku nieuiszczenia opłaty 20-letniej w
terminie określonym w ust. 4 grób kwalifikuje się do
likwidacji, co nie narusza normy prawnej określonej w
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o
cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity z
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2000 r. Dz. U. Nr 23, poz. 295 z późniejszymi
zmianami).
12. Likwidacja grobu winna być poprzedzona
informacją umieszczoną na grobie co najmniej 12
miesięcy przed terminem likwidacji. Z czynności
związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół”;
7) § 10 ust. 2 słowa: „domu przedpogrzebowym na
cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej” zastępuje
się słowami: „domu przedpogrzebowym na cmentarzu
komunalnym przy ul. Piaskowej”;
8) § 12 wyraz „marca” zastępuje się wyrazem „kwietnia”
a „godz. 20:00” zastępuje się „godz. 22:00”;
9) § 13 ust. 2 pkt 6 po wyrazie „wszelkich” dopisuje się
wyraz „trwałych”;
10) wprowadza się § 15, który otrzymuje brzmienie:
„Gmina Miejska Iława i Administrator cmentarzy
komunalnych nie odpowiadają za szkody na grobach
powstałe na skutek kradzieŜy i aktów wandalizmu
oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a takŜe
za szkody nie wynikające z zaniedbania lub
zaniechania”;
11) w załączniku Nr 2 uchyla się § 2 ust. 2;
12) zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje
brzmienie:
„Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w
Iławie:
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Wyszczególnienie
Opłata za prawo do korzystania z miejsca pod
grób:
a) zwykły ziemny pojedynczy
b) zwykły ziemny podwójny
c) zwykły ziemny potrójny
d) murowany pojedynczy
e) murowany podwójny
f) murowany potrójny
g) dla dziecka do lat 6
h) dla urny pojedynczy
i) dla urny rodzinny
Rezerwacja miejsca pod grób:
a) zwykły ziemny pojedynczy
b) zwykły ziemny podwójny
c) zwykły ziemny potrójny
d) murowany pojedynczy
e) murowany podwójny
f) murowany potrójny
g) dla urny pojedynczy
h) dla urn rodzinny
Opłaty za zezwolenie na prowadzenie prac
kamieniarskich i budowlanych:
a) ustawienie nagrobka
b) budowa grobu murowanego
Inne opłaty
a) przechowywanie zwłok w chłodni (1 doba)
b) opłata za reklamę firm pogrzebowych w
gablotach na cmentarzu (za format A4)
Kaucja na prowadzenie robót na terenie
cmentarzy komunalnych
a) od osób zamierzających wykonywać w sposób
ciągły, tj. więcej niŜ jedną robotę w miesiącu
b) od osób, które zamierzają wykonać nie więcej
niŜ jedną robotę w miesiącu

wysokość
opłaty w zł

400,00
700,00
1000,00
600,00
1200,00
1800,00
150,00
150,00
250,00
600,00
900,00
1200,00
1200,00
1800,00
2400,00
400,00
600,00

60,00
100,00
60,00
200,00

800,00
300,00

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie
Zbigniew Rychlik
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UCHWAŁA Nr VII/43/07
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie zakazu spoŜywania napojów alkoholowych i palenia wyrobów tytoniowych na terenie Przejścia
Granicznego w Bezledach poza miejscami wyznaczonymi.

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz.
1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143 z 2004 r. Nr
29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz.
2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz.
1298, Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171,
poz. 1225, Nr 220, poz. 1600) oraz 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 z 2003 r. Nr 229, poz. 2274) na wniosek
Komendanta Placówki StraŜy Granicznej w Bezledach, Rada
Gminy uchwala, co następuje:

przejścia granicznego w Bezledach poza miejscami
wyznaczonymi.
§ 2. Zobowiązuje się Komendanta Placówki StraŜy
Granicznej w Bezledach do określenia miejsc
wyznaczonych do palenia tytoniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Bartoszyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dnia od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 1. Wprowadza się zakaz spoŜywania napojów
alkoholowych i palenia wyrobów tytoniowych na terenie

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Bogdanowicz
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UCHWAŁA Nr VII/49/07
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Bartoszyce.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.: Dz.
U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624,
Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z
2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr
131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z
2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada
Gminy Bartoszyce uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/157/05 Rady
Gminy Bartoszyce, z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Bartoszyce wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 1 pkt 2 ppkt c otrzymuje brzmienie:
„zakup lub dofinansowanie zakupu:
- obuwia sportowego i stroju sportowego (dresów,
bluz, spodni sportowych, koszulek sportowych i

spodenek) w ilości nie więcej niŜ 2 sztuki kaŜdego
rodzaju rzeczy na jedno dziecko na jeden semestr
szkolny,
- kurtki sportowej oraz pantofli i stroju galowego
(koszula, bluzka, spodnie, spódnica, sukienka,
garnitur) w ilości nie więcej niŜ 1 sztuka kaŜdego
rodzaju rzeczy na jedno dziecko na jeden semestr
szkolny”;
2) § 6 ust. 1 pkt 1 ppkt d otrzymuje brzmienie:
„dofinansowanie zakupu komputera, części do
komputera, akcesorii komputerowych (na przykład
drukarka, klawiatura, monitor, mysz, płyty CD,
dyskietki), programów komputerowych oraz opłat na
internet.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Bartoszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Bogdanowicz
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UCHWAŁA Nr VII/50/07
Rady Gminy w Bartoszycach
z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie zmiany regulaminu na 2007 r. określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw,
nagród i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, oraz dodatku mieszkaniowego.

Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz.
95) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

9) prowadzenie społeczne dodatkowej działalności w
szkole np. prowadzenie kół zainteresowań,

§ 1. W uchwale Nr V/20/207 Rady Gminy Bartoszyce z
dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
regulaminu na 2007 r. określającego wysokość i
szczególne
warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych
zastępstw, nagród i świadczeń wynikających ze stosunku
pracy, oraz dodatku mieszkaniowego wprowadza się
następujące zmiany:

11) podejmowanie działań w celu pozyskiwania
dodatkowych środków finansowych na realizację
podstawowych funkcji /dydaktycznej, opiekuńczej,
wychowawczej/ szkoły,

1) w § 5 ust. 6 oznacza się jako ust. 5;
2) dotychczasowy § 24 otrzymuje brzmienie:
„1. Nagrody dla szczególnie wyróŜniających się
dyrektorów i nauczycieli przyznawane są za:
1) pracę uczniem zdolnym, której wyniki zostały
potwierdzone wynikami ucznia (zakwalifikowanie
się do olimpiad lub konkursów o zasięgu
wojewódzkim, ogólnopolskim),
2) prowadzenie, społecznie, zajęć wyrównawczych
dla uczniów mających trudności w nauce,
3) wprowadzanie w pracy innowacji pedagogicznych,
4) organizowanie pozalekcyjnych form pracy z
uczniami
min.
organizowanie
wycieczek,
wypoczynku letniego lub zimowego, wyjazdów do
teatru itp.,
5) prowadzenie działalności profilaktycznej w celu
przeciwdziałania przejawów patologii społecznej
wśród dzieci i młodzieŜy w szczególności palenia
papierosów, alkoholizmu i narkomanii,
6) przygotowywanie i wzorowe zorganizowanie
uroczystości szkolnych lub środowiskowych o
duŜych walorach wychowawczych,
7) dbałość o bazę dydaktyczną i estetykę szkoły,
klasy,
8) współpraca z rodzicami, środowiskiem i innymi
instytucjami wspomagającymi szkołę,

10) umiejętność szybkiego i właściwego podejmowania
decyzji,

12) podejmowanie działań w celu pomocy uczniom
będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Dodatkowo dla dyrektorów.
1) racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami
finansowymi,
2) kształtowanie
międzyludzkich,

pozytywnych

stosunków

3) stworzenie warunków bezpieczeństwa uczniom
oraz
nauczycielom
i
pracownikom
niepedagogicznym szkoły.
2. Nagroda Wójta moŜe być przyznana dyrektorom i
nauczycielom, posiadającym wyróŜniającą ocenę
pracy z ostatnich 5 lat lub pozytywną ocenę dorobku
zawodowego.
3. Nagroda moŜe być przyznana dyrektorowi po
przepracowaniu co najmniej 8 lat w zawodzie
nauczycielskim, a nauczycielowi po przepracowaniu
co najmniej 1 roku w zawodzie nauczycielskim.
4. Nagroda Wójta moŜe być przyznana:
1) dyrektorowi, który spełnia co najmniej 7 kryteriów
określonych w ust. 1,
2) nauczycielowi,
który
spełnia
6 kryteriów określonych w ust. 1.

co

najmniej

5. Nagroda Dyrektora moŜe być przyznana
nauczycielowi, który spełnia co najmniej 5 kryteriów
określonych w ust. 1.
6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta moŜe
wystąpić:
1) dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
2) rada rodziców lub rada szkoły,
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3) w § 27 ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oznacza
się odpowiednio jako ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12;

3) związki zawodowe działające na terenie szkoły.
7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora moŜe
wystąpić:

4) zmienia się numerację § 21, § 22, § 23, § 24, § 25,
§ 26, § 27, § 28, § 29 odpowiednio na § 20, § 21, § 23,
§ 24, § 25, § 26, § 27, § 28.

1) rada pedagogiczna,
2) rada rodziców lub rada szkoły,

§ 2. Zmiany w regulaminie dokonano po uzgodnieniu
ze związkami nauczycielskimi zrzeszającymi nauczycieli.

3) związki zawodowe działające na terenie szkoły.

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

8. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta składa się do
Urzędu Gminu Bartoszyce a wniosek o przyznania
nagrody Dyrektora składa się do dyrektora danej
szkoły w terminie do 30 września kaŜdego roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Bogdanowicz

9. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród ma
charakter uznaniowy”;

1159
UCHWAŁA Nr X/55/07
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/449/06 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie
nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7
ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; 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 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
175, poz. 1457) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 9 oraz art. 60
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm., Nr
273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.
1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.
2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) i stosownie do treści
art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.; z
2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) - Rada
Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. W załączeniu do uchwały Nr XLVII/449/06 Rady
Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 września 2006 r. § 2,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Siedziba Zespołu mieści się w Białej Piskiej przy ul.
Plac Mickiewicza 23.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Białej Piskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Kazimierz Sobolewski
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UCHWAŁA Nr 37/V/07
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na
2007 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592 z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 30 ust. 6 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674) i 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. z 2005 r. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz.
293) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin określający wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Lidzbarskiego.
§ 3. Uchwałą wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą od dnia 1 stycznia
2007 r.
Przewodniczący Rady
Józef Krukowski

Załącznik
do uchwały Nr 37/V/07
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29 marca 2007 r.
Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia na rok 2007.
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliŜszego określenia o :
1) szkole - naleŜy przez to rozumieć szkołę lub placówkę,
dla której organem prowadzącym jest Powiat
Lidzbarski,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o
której mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć okres pracy
szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego,
4) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub
grupę,
5) uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka,
6) rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki i Sportu z
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli,
ogólnych
warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.
U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.),

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1
rozporządzenia,
8) nauczycielu - naleŜy przez to rozumieć nauczycieli
wszystkich stopni awansu zawodowego jak równieŜ
pedagogów, wychowawców internatów i innych
pracowników pedagogicznych w szkołach,
9) regulaminie - rozumie się przez to regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektóre inne składniki wynagrodzenia na rok 2007,
10) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674).
Dodatek motywacyjny
§ 2. 1. Dodatek motywacyjny moŜe być przyznany
nauczycielom i dyrektorom spełniającym warunki
określone w regulaminie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 73

- 3753 Poz. 1160

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
moŜliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych
osiągnięć
dydaktycznych,
wychowawczych
potwierdzonych
wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów,
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach,
itp.,
b) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami lub prawnymi opiekunami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących specjalnej opieki,

wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
e) aktywny udział w
statutowych szkoły,

realizowaniu innych zadań

f) kreowanie dobrego wizerunku szkoły i dobrej
atmosfery pracy,
g) reprezentowanie
szkoły
w
róŜnych
przedsięwzięciach pozaszkolnych (np. konferencje,
sesje naukowe, publikacje w prasie o zasięgu
regionalnym i ponadregionalnym, praca w
organizacjach
stowarzyszeniach społecznooświatowych).
3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego
dyrektorowi jest:
1) osiągnięcia dydaktyczne jednostki z uwzględnieniem
moŜliwości uczniów potwierdzone osiągnięciami w
olimpiadach, konkursach, spartakiadach, zawodach;

d) realizacja programu wychowawczego,
e) realizacja programów
promujących zdrowie,

profilaktycznych

oraz

f) przygotowanie młodzieŜy do egzaminów, m.in.
maturalnego, oraz uzyskiwanie przez nią wyników
na tych egzaminach powyŜej średniej powiatowej;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
a
w
szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się
do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

2) działalność wychowawcza szkoły:
a) rozpoznanie problemów wychowawczych w
kierowanej szkole, programy ich rozwiązywania,
b) współpraca
z
organami
szkoły,
rodziną,
środowiskiem, organizacjami;
3) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań,
motywowanie
do
podnoszenia
kwalifikacji
zawodowych w róŜnych formach dokształcania,
doskonalenia;
4) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami
finansowymi szkoły:
a) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej,
b) podejmowanie
działań
zmierzających
wzbogacenia majątku szkolnego,

do

c) wzbogacanie własnego warsztatu zawodowego,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń
szkolnych,
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
słuŜbowych;
3) posiadanie
co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
4) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,

c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych oraz
umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele
szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie
powierzonego mienia w stanie gwarantującym
optymalne
warunki
do
realizacji
zadań
dydaktyczno-wychowawczych;
5) współpraca z organem prowadzącym i organem
nadzoru pedagogicznego;
6) przestrzeganie prawa oświatowego;
7) merytoryczne i Ŝyczliwe załatwianie spraw osobowych
pracowników;
8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

b) udział
w
komisjach
przedmiotowych,
egzaminacyjnych, maturalnych, na stopień awansu
zawodowego nauczycieli lub innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, dla studentów,
przejawianie innych form aktywności w ramach

9) promocja szkoły.
§ 3. 1. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 zabezpiecza
się fundusz na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w
wysokości
3,25
%
średniego
wynagrodzenia
zasadniczego w przeliczeniu na etat kalkulacyjny dla
kaŜdego stopnia awansu zawodowego, dla dyrektorów w
wysokości 15 % średniego wynagrodzenia zasadniczego
ustalone na dzień 31 grudnia 2006 roku.
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2. Maksymalna wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela nie moŜe przekroczyć 20 %, a dla dyrektora
30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niŜ 3 miesiące i nie dłuŜszy niŜ rok.
4.
Nowozatrudniony
nauczyciel
kontraktowy,
mianowany i dyplomowany nabywa prawo do dodatku
motywacyjnego po przepracowaniu co najmniej 6
miesięcy w szkole.
5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje:
a) przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia;
b) ukaranym karami o których mowa w art. 108 § 1 i 2
Kodeksu Pracy oraz karami dyscyplinarnymi , o
których mowa w art. 76 ust. 1 Karty Nauczyciela w
okresie do uznania kary za niebyłą albo zatarcia kary
dyscyplinarnej;
c) przeniesionym w stan nieczynny;
d) nauczycielowi lub dyrektorowi wobec którego toczy się
postępowanie dyscyplinarne.
6. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której
nauczyciel uzupełnia etat.*
7. Dyrektorom, którym powierzono funkcję w ciągu
roku dodatek motywacyjny moŜe być przyznany na okres
krótszy, po przepracowaniu w danej szkole co najmniej 3
miesięcy, „z zastrzeŜeniem ust. 10.”*
8. Nauczycielom, którym powierza się pełnienie
obowiązków dyrektora przyznaje się na okres pełnienia
obowiązków dodatek motywacyjny w wysokości 50 % z
procentowego dodatku motywacyjnego dotychczasowego
dyrektora, jednak nie niŜszy od dodatku motywacyjnego
otrzymywanego na dotychczasowym stanowisku.*
9. W wypadku nauczyciela zatrudnionego w szkole
prowadzonej
przez
Powiat
Lidzbarski,
któremu
powierzono stanowisko dyrektora w ciągu roku, dodatek
motywacyjny moŜe być przyznany w wysokości 50 % z
procentowego dodatku motywacyjnego dotychczasowego
dyrektora, jednak nie niŜej od dodatku motywacyjnego
otrzymywanego dotychczas.*
10.
Wysokość
dodatku
motywacyjnego
dla
nauczyciela oraz okres jego przyznania ustala dyrektor; w
stosunku do dyrektora „Zarząd Powiatu”* do 15 sierpnia i
do 15 lutego po uprzednim przedłoŜeniu propozycji przez
Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
odpowiednio do 31 lipca i 31 stycznia.
11. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres
jego przyznania nauczycielowi ustala dyrektor „a
dyrektorowi Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii
właściwej organizacji związkowej.”*
12.* Właściwa organizacja związkowa wyraŜa swą
opinię na piśmie w terminie:
1) 7 dni - dyrektorowi szkoły,
2) 14 dni - Zarządowi Powiatu.

- 3754 Poz. 1160

od daty otrzymania propozycji przyznania dodatku. Nie
przedstawienie opinii w ustalonym terminie oznacza
wyraŜenie pozytywnej opinii.
13.* Właściwą organizacją związkową jest:
1) wobec dyrektora szkoły - statutowy organ kaŜdej
organizacji związkowej działającej na terenie szkoły,
2) wobec Zarządu Powiatu - statutowy organ kaŜdej
międzyzakładowej organizacji związkowej działającej
na terenie miasta, w którym połoŜona jest szkoła.
14. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
Dodatek funkcyjny
§ 4. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statutach szkół, przysługuje dodatek
funkcyjny.
2.
Nauczycielom
kaŜdego
stopnia
zawodowego,
realizującym
dodatkowe
przysługuje dodatek funkcyjny:

awansu
zadania

1) wychowawstwo klasy - w wysokości 70 zł,
2) opiekuna staŜu - w wysokości 40 zł,
3) doradca metodyczny 300 zł.
3. Dodatek funkcyjny dyrektorom i doradcom
metodycznym przyznaje Zarząd Powiatu, a innym
nauczycielom, którym przysługuje dodatek funkcyjny,
dyrektor szkoły.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego nabywa się z
pierwszym dniem miesiąca następującego po powierzeniu
lub jeŜeli
powierzenie następuje pierwszego dnia
miesiąca, to z tym dniem.
5. Dodatki funkcyjne nie przysługują
w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, okresach, za które nie
przysługuje
wynagrodzenie
zasadnicze
oraz
od
pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel zaprzestał zajmowania stanowiska, pełnienia
funkcji wychowawcy, opiekuna staŜu z innych powodów;
a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca - od tego dnia.
6. Prawo do dodatku traci się od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia obowiązków, do których jest
przypisany ten dodatek, a jeŜeli odwołanie nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom,
którym powierzono obowiązki w zastępstwie. Prawo do
dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie
jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i
gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po
zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas określony traci prawo do dodatku
funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie
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wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym
nastąpiło odwołanie, a jeŜeli odwołanie nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. Dodatek w
stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje
wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego po miesiącu zastępstwa.
9. Nauczycielowi pełniącemu funkcje kierownicze
przysługuje tylko jeden dodatek, a w razie zbiegu tytułów
do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje
dodatek wyŜszy.
10. Nauczyciel moŜe pełnić obowiązki opiekuna staŜu
tylko wobec jednego nauczyciela staŜysty.
11. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
12. Dodatek funkcyjny dyrektora jest uzaleŜniony od
złoŜoności zadań szkoły (placówki) i ustalany na
podstawie oceny punktowej:

14. Wicedyrektorzy otrzymują dodatek w wysokości od
40 % do 60 % dodatku przysługującego dyrektorowi, a
nauczyciele sprawujący inne funkcje kierownicze w
szkołach i placówkach od 10 % do 30 %. Dodatki te
przyznaje dyrektor w ramach posiadanych środków,
biorąc pod uwagę zakres obowiązków i zadań związanych
ze stanowiskiem.
Dodatek za warunki pracy
§ 5. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w
trudnych lub
uciąŜliwych dla zdrowia warunkach
określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia.
2. Ustala się wysokość dodatku za pracę w trudnych
warunkach w zaleŜności od rodzaju wykonywanej pracy:
Lp.

1.

1) do 5 punktów - 15 %,
2.

2) od 6 do 10 punktów - 30 %,

3.

3) od 11 do 15 punktów - 45 %,
4) powyŜej 15 punktów - 60 %.
4.

zasadniczego wynagrodzenie nauczyciela mianowanego
posiadającego tytuł magistra
z przygotowaniem
pedagogicznym określonego w rozporządzeniu.
13. Ocenę punktową przeprowadza się wg tabeli:
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zadania
Liczba oddziałów w szkołach i placówkach:
a) do 10 oddziałów ( grup),
b) od 11 do 20 oddziałów (grup),
c) 21 do 30 oddziałów (grup),
d) powyŜej 30 oddziałów,(grup).
Liczba dzieci i młodzieŜy objętych działaniem PPP:
a) do 4000,
b) od 4001 - do 6000,
c) powyŜej 6000.
Ilość kadry pedagogicznej/wg etatów przeliczeniowych/
i kierowniczej:
a) do 10,
b) od 11do 20,
c) od 21 do 30,
d) powyŜej 30.
Zmianowość ( 1 - 3 )
a) 1 - 1,25
b) 1,25 - 1,75
c) powyŜej 1,75
ZłoŜoność struktury organizacyjnej ( jeden pkt za kaŜdy
n/w element):
- bursa / internat,
- róŜnorodność form działania,
- szkoła dla dorosłych / w tym kształcenie zaoczne/,
- hala sportowa,
- więcej niŜ jeden obiekt (np. dodatkowy budynek,
warsztaty, gospodarstwo, ogród, szklarnia).
RóŜnorodność typów szkół w zespole :
- do dwóch typów szkół;
- do czterech typów szkół;
- powyŜej czterech typów szkół.
Inne zadania ( jeden pkt za kaŜdy n/w element, nie
więcej niŜ 4):
egzaminy maturalne,
egzaminy z przygotowania zawodowego,
egzaminy z nauki zawodu,
egzaminy eksternistyczne,
sprawdziany kompetencji,
egzamin gimnazjalny;
imprezy masowe.

Punkty

5.

1
2
3
4
1
2
3

1
2
3
4
1
2
3

1-5

1
2
3

1-4

Rodzaj wykonywanej pracy
Prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki
zawodu szkół rolniczych zajęć praktycznych w
terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i
mechanizacji rolnictwa
Prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki
zawodu zajęć w szkołach specjalnych
Prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
Prowadzenie zajęć wychowawczych i
dydaktycznych w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym (w tym w internacie) dla dzieci i
młodzieŜy:
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
- z upośledzeniem umysłowym w stopni
umiarkowanym i znacznym;
- w grupie z dzieckiem z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim
Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych,
wynikających z realizacji zadań diagnostycznych,
terapeutycznych doradczych i profilaktycznych z
młodzieŜą i dziećmi niepełnosprawnymi, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym i głębokim, z
zaburzeniami zachowania, zagroŜonymi
niedostosowaniem społecznym, uzaleŜnieniem
oraz z ich rodzicami lub opiekunami w
poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Prowadzenie zajęć w młodzieŜowym ośrodku
wychowawczym:

% wynagrodzenia
zasadniczego

2

20
10

20
20
25

2

6.
a)dydaktycznych(szkoły)
b)wychowawczych (internaty)

25
25

3. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w
okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek
jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego, chyba, Ŝe przepis szczególny
stanowi inaczej.
4. Dodatek za prowadzenie zajęć dydaktycznych i
wychowawczych w trudnych warunkach wypłaca się za
kaŜdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć oraz za
okresy wymienione w ust. 3.
5. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w
odpowiedniej części, jeŜeli nauczyciel realizuje w trudnych
warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeŜeli
jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
6. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w
całości, jeŜeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały
obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy
nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze,
realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar
zajęć.
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7. Ustala się wysokość dodatku za pracę w warunkach
uciąŜliwych na 5% wynagrodzenia zasadniczego.
8. Dodatki za trudne i uciąŜliwe warunki pracy wypłaca
się z dołu.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw
§ 6. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
przyznaną
nauczycielowi
stawkę
wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w
warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną
liczbę tygodniowego wymiaru godzin, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych,
realizowanych
w
ramach
godzin
ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się z zastrzeŜeniem ust. 3, w sposób
określony w ust. 1.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty
Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa
w ust. 3, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w tej godzinie
została zrealizowana w warunkach uprawniających do
dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego
wymiaru godzin.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnoŜąc odpowiedni
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.
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których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych
okresach roku szkolnego określa uchwała Nr 217/XIX/05
Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w
sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych
okresach roku szkolnego, realizujących w ramach etatu
zajęcia o róŜnym wymiarze pensum oraz rozliczania
godzin ponadwymiarowych.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
Dodatek za wysługę lat
§ 7. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki
tego
dodatku, jeŜeli nabycie nastąpiło w ciągu
miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub
wyŜszej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla
poratowania zdrowia oraz za 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 lub innym chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za
wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi - organ prowadzący.

5. Wynagrodzenie za godziny , o których mowa w § 6,
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
6. Szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla

___________________
* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność
- rozstrzygnięcie nadzorcze NK.0911-165/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.

4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
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1161
UCHWAŁA Nr V/22/07
Rady Gminy w Milejewie
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

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.), art. 30 ust. 6, 10 i 10a i
art. 54 ust. 7 w związku z art. 91D pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art.
5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 ze zm.) Rada Gminy
Milejewo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania
innych składników wynagrodzenia wynikających ze
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania w brzmieniu określonym w
załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Regulamin obowiązuje w 2007 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/181/06 Rady Gminy
Milejewo z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu
określającego
wysokość
stawek
i
szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania
innych
składników wynagrodzenia wynikających ze
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kurlenda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/22/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 marca 2007 r.
REGULAMIN
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli
zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych,
przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Milejewo.

c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego :
1) wysokość wynagrodzenia zasadniczego,
2) wysokość stawek oraz
przyznawania dodatków,

szczegółowe

warunki

3) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych
zastępstw,
4) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy.
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3. Regulamin niniejszy określa takŜe wysokość
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliŜszego
określenia jest mowa o:
1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin
określający wysokość oraz szczególne warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za
niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego,
2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z
2006 r. Nr 93, poz. 694 ze zmianami),
3) rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
ze zm.),
4) organie prowadzącym szkołę, przedszkole, placówce
oświatowej - rozumie się przez to Gminę Milejewo,
5) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę,
gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Milejewo,
6) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy rozumieć
dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej
samorządu terytorialnego, o której mowa w § 1 ust. 1
Regulaminu,
7) nauczycielach bez bliŜszego określenia - rozumie się
przez to nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 1
Regulaminu,
8) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć okres pracy
szkoły, placówki oświatowej od 1 września danego
roku do 31 sierpnia roku następnego,
9) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub
grupę,
10) uczniu - rozumie się przez to takŜe wychowanka,
11) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się
przez to Zarząd Oddziału ZNP w Milejewie i Komisję
Zakładową NSZZ " Solidarność przy Szkole
Podstawowej Milejewo.
ROZDZIAŁ II
WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZASADNICZGO
§ 3. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego a takŜe zasady ustalania
wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w
tym dla nauczyciela któremu powierzono stanowisko
dyrektora określa rozporządzenie.
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ROZDZIAŁ III
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 4. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat
w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1
ustawy - Karta Nauczyciela, § 7 rozporządzenia i na
warunkach określonych w § 5 Regulaminu.
§ 5. 1. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki
tego dodatku, jeŜeli nabycie nastąpiło w ciągu
miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub
wyŜszej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla
poratowania zdrowia oraz za 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 lub innym chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za
wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach o
jakich mowa w § 25 określa:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi - Wójt Gminy.
4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ IV
DODATEK MOTYWACYJNY
§ 6. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny
na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia
oraz wysokości i na zasadach określonych w § 7 - 10
Regulaminu.
§ 7. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku
motywacyjnego po przepracowaniu conajmniej sześciu
miesięcy w szkołach na terenie Gminy Milejewo.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) osiąganie w pracy dydaktyczno wychowawczej
pełnej realizacji programu nauczania oraz
wprowadzanie nowych treści, korelacji treści
programowych z innymi przedmiotami, a takŜe
uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
moŜliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych
potwierdzonych wynikami albo sukcesami w
konkursach przedmiotowych i artystycznych,
zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,
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b) stosowanie róŜnorodnych metod nauczania oraz
porównywanie efektywności stosowanych metod,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w
zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,

§ 8. 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego
dyrektorowi szkoły jest spełnienie następujących
kryteriów:

problemów) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
e) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
f) prowadzenie działalności mających na celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej,
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
a
w
szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do
przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w
doskonaleniu warsztatu pracy oraz
róŜnych
formach doskonalenia zawodowego,
c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
d) opracowywanie publikacji naukowych związanych
z warsztatem pracy,

1) tworzenie
warunków
do
realizacji
zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego,
wyposaŜanie
w
środki
dydaktyczne,
sprzęt,
organizowanie
działalności
administracyjnej,
gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i
czuwanie
nad
przestrzeganiem
odpowiednich
warunków bhp i p.poŜ.,
2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w
tym równieŜ pozyskiwanie środków pozabudŜetowych,
3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów
technicznych,
prace
konserwacyjno-remontowe,
czystość i estetyka szkoły,
4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie
zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych
pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń
socjalnych, dyscyplina pracy,
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym:
realizacja programów nauczania, ocena pracy
nauczycieli,
opieka
nad
nauczycielami
rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do
innowacji i eksperymentów, motywowanie do
doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i
wniosków organów nadzoru pedagogicznego,

e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
f) dbałość o mienie szkoły i poszerzanie bazy
dydaktycznej,
g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i
pedagogicznej,
h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
słuŜbowych,
i)

6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie
realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz
realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,
7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole słuŜącej
realizacji statutowych zadań przez podległych
pracowników,
8) współpraca z
zawodowymi,

organami

szkoły

i

związkami

przestrzeganie dyscypliny pracy,
9) pozostałe obowiązki:

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
4) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach,
zawodach sportowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, otwartych oraz
przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,

a) przestrzeganie regulaminu pracy,
b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,
c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu
problemów,
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań
dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki,
samodzielne
wykonywanie
pomocy
dydaktycznych).
§ 9. 1. Ustala się następujące środki finansowe na
dodatki motywacyjne dla nauczycieli na poszczególne
stopnie awansu zawodowego:
1) nauczyciele staŜyści - 50,00 zł miesięcznie na etat
kalkulacyjny,
2) nauczyciele kontraktowi - 60,00 zł miesięcznie na etat
kalkulacyjny,
3) nauczyciele mianowani - 90,00 zł miesięcznie na etat
kalkulacyjny,
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4) nauczyciele dyplomowani - 130,00 zł miesięcznie na
etat kalkulacyjny.
2. Miesięczna kwota dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli i dyrektorów nie moŜe przekraczać 200 %
stawki etatu kalkulacyjnego w poszczególnych stopniach
awansu zawodowego.
§ 10. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy.
2. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w
formie określonej w § 25 niniejszego Regulaminu.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres do
sześciu miesięcy w okresach:
1) do 28 lutego za okres od 1 września do 28 lutego,
2) do 31 sierpnia za okres od 1 marca do 31 sierpnia.
4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie
wypłaty wynagrodzenia.

§ 11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły
przysługuje dodatek funkcyjny .
Tabela określa miesięczne stawki dodatku :

1.

2.

Stanowisko

Miesięcznie
w zł
od

Miesięcznie
w zł
do

160

250

160

300

200

600

200

300

150

250

Przedszkole
a) dyrektor przedszkola
czynnego ponad 5 godz.
dziennie
Szkoły:
a) dyrektor szkoły liczącej
do 6 oddziałów
b) dyrektor szkoły liczącej
do 7-12 oddziałów
c) zastępca dyrektora
szkoły liczącej od 12 i
więcej oddziałów
d) kierownik świetlicy

c) w klasie liczącej od 21 uczniów i więcej - 70,00 zł,
2) za sprawowanie funkcji opiekuna staŜu - 40,00 zł.
§ 12. 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek
funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyŜszy, z
zastrzeŜeniem ust. 2.
2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatków, o których mowa § 11 ust. 3, nauczycielowi
przysługuje dodatek funkcyjny z kaŜdego tytułu.
3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków
opiekuna staŜu przysługuje za kaŜdą osobę odbywającą
staŜ i powierzoną danemu nauczycielowi.
4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy
przysługuje za kaŜdą klasę powierzoną nauczycielowi
niezaleŜnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi
szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze w
zastępstwie.

ROZDZIAŁ V
DODATEK FUNKCYJNY

Lp.

b) w klasie liczącej od 16 do 20 uczniów - 50,00 zł,

2. Przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego uwzględnia
się następujące kryteria:
1) stan zatrudnienia (ilość pracowników pedagogicznych i
niepedagogicznych),
2) wielkość bazy dydaktycznej,
3) prowadzenie w szkole stołówki,
4) liczbę stanowisk kierowniczych,
5) liczbę uczniów,
6) zadania dodatkowe spełniane na rzecz Gminy.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ:
1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo
klasy:
a) w klasie liczącej do 15 uczniów - 30,00 zł,

§ 13. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 ust.
3 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska
kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna
staŜu lub doradcy metodycznego lub nauczyciela
konsultanta), a jeŜeli powierzenie to nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 i 3,
nie przysługują
w okresie nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowanie
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 obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca, od tego dnia.
§ 14. 1. Dodatek funkcyjny, w formach o jakich mowa
w § 25, przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi szkoły - Wójt .
2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ VI
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 15. Nauczycielom pracującym w trudnych
warunkach lub uciąŜliwych dla zdrowia warunkach
przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na
zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 i §
9 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 17
Regulaminu.
§ 16. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach
łączonych i nauczycielom prowadzącym zajęcia
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dydaktyczno-wychowawcze w klasach lub grupach, w
których przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie do
kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości
10 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny
ponadwymiarowe, za kaŜdą przepracowaną w tych
klasach godzinę.
§ 17. 1. Dodatek za warunki pracy, w formach o jakich
mowa w § 25, przyznaje:

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu
Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel
nie mógł ich realizować z przyczyn leŜących po stronie
pracodawcy, a w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
3) rekolekcjami,

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
4) udziałem nauczyciela w konferencji metodyczne,
2) dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy.
2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z
dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ VII
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORAśNYCH ZSTĘPSTW
§ 18. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42
ust. 3 i ust. 6 Karty, na zasadach określonych w art. 35
Karty,
przysługuje
wynagrodzenie
za
godziny
ponadwymiarowe.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została
zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku)
przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyciela.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których
mowa w ust. 3, uzyskuje się mnoŜąc odpowiedni wymiar
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w
ten sposób, Ŝe za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a
co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy z wyjątkiem:

określonego

7. 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
obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty
1
1
Nauczyciela, pomniejszony o /5 tego wymiaru (lub /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 większa niŜ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w
ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu
organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny
ponadwymiarowe.
§ 19. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 18 ust. 2, 3,
4 Regulaminu.
§ 20. 1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową, w
formach o jakich mowa w § 25 określa:
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora - Wójt Gminy.
2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin
doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu
przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z
dołu.
ROZDZIAŁ VIII
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

1) opieki nad zdrowym dzieckiem,
2) urlopu okolicznościowego
Pracy,

5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającej
nie dłuŜej niŜ tydzień, traktuje się jako godziny
faktycznie odbyte.

Kodeksem

3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w
celu kształcenia i doskonalenia,
4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do
wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego
funkcji związkowej.

§ 21. 1. W budŜecie gminy tworzy się specjalny
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1 %
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:
1) 20 % przeznacza
prowadzącego,

się

na

nagrody

organu

2) 80 % przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 73

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli
ze specjalnego funduszu nagród , o którym mowa w ust.
1 zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty reguluje odrębny
regulamin.
3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 ustalony został
uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy Milejewo z dnia 30
marca 2007 w sprawie wprowadzenia Regulaminu
dotyczącego trybu i kryteriów przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
ROZDZIAŁ IX
DODATEK MIESZKANIOWY
§ 22. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie
wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców,
posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ
połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w
szkołach
prowadzonych
przez
Gminę
Milejewo
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
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6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
1)niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył wniosek o jego
przyznanie.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego
pracodawcę.
§ 23. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach:
1) nie świadczenia
wynagrodzenie,

pracy, za które przysługuje

2) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia,
3) pozostawania w stanie nieczynnym,

2.
Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) przy 1 osobie w rodzinie - 22,00 zł,
2) przy 2 osobach w rodzinie - 26,00 zł,
3) przy 3 osobach w rodzinie - 35,00 zł,
4) przy 4 i więcej osobach w rodzinie - 50,00 zł.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałŜonka,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające
na
utrzymaniu
nauczyciela
lub
nauczyciela i jego małŜonka dzieci do ukończenia
18 roku Ŝycia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie
dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 21 roku Ŝycia,
4) posiadający
na
utrzymaniu
nauczyciela
lub
nauczyciela i jego małŜonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów
wyŜszych, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 26 roku
Ŝycia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego
źródła dochodu.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o
której mowa ust. 3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
dyrektor otrzymujący dodatek – Wójta Gminy.
5. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącego
takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w
wysokości określonej w ust. 2. MałŜonkowie wspólnie
określają pracodawcę, który będzie im wpłacał ten
dodatek.

4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrębnych przepisach,
6) odbywania
zasadniczej
słuŜby
wojskowej,
przeszkolenia
wojskowego,
okresowej
słuŜby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem
powołanym do słuŜby była zawarta umowa o pracę na
czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do
końca okresu, na który umowa ta była zawarta.
§ 24. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na
wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny
wniosek nauczycieli będących współmałŜonkami, z
uwzględnieniem § 22 ust. 3.
2. Dodatek mieszkaniowy, w formach o jakich mowa w
§ 25 określa :
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora - Wójt Gminy.
3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ X
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 25. 1. Określa się następujące formy stwierdzenia
nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom
świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1-3:
1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku
pracy - jeŜeli świadczenie przysługuje od dnia
nawiązania stosunku pracy,
2) odrębnym
dokumentem
jeŜeli
świadczenie
przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania
stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość,
3) w
dokumencie
zmieniającym
wynagrodzenie
zasadnicze - jeŜeli wraz ze zmianą wynagrodzenia
zasadniczego ulega równieŜ zmianie wysokość
świadczenia.
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2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub
ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust.
1, moŜna stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie
zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo
stwierdzenia nabycia prawa .

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o
których mowa w § 1, nie moŜe przekroczyć kwoty
przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o
których mowa w ust. 1, bez ich zmiany.

§ 26. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym
wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1,
przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru
zatrudnienia.

§ 28. Regulamin wchodzi w Ŝycie w terminie i na
warunkach określających wejście w Ŝycie uchwały.
§ 29. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie
zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz
przepisy prawa pracy.

§ 27. 1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę
świadczeń, o których mowa § 1 stanowiących składniki
wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, naliczane są
w planach finansowych poszczególnych szkół.

§ 30. Regulamin został uzgodniony z Zarządem
Oddziału ZNP w Milejewie i Komisją Zakładową NSZZ
„Solidarność” przy Szkole Podstawowej Milejewo .
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UCHWAŁA Nr V/23/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) art. 13 pkt 1 ustawy
z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta
Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845) i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin określający tryb i kryteria
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze w brzmieniu określonym w załączniku nr 1
do uchwały.
§ 2. Regulamin obowiązuje w 2007 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kurlenda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/23/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 marca 2007 r.
REGULAMIN
określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze.
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1. 1. Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawania
nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze ze specjalnego funduszu nagród
wyodrębnionego w budŜecie Gminy Milejewo z
przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i
dyrektorów szkół.
2. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli
zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych,
przedszkolu - oddziałach przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Milejewo.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) dyrektorze - naleŜy przez to rozumieć dyrektora
jednostki, o której mowa w ust. 2,
2) nauczycielach bez bliŜszego określenia - rozumie się
przez to nauczycieli, o których mowa w ust. 1,
3) szkole bez bliŜszego określenia - naleŜy przez to
rozumieć: przedszkole, oddział przedszkolny, szkołę
podstawową, gimnazjum,
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4) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez
to Zarząd Oddziału ZNP w Milejewie i Komisję
Zakładową
NSZZ
„Solidarność"
przy
Szkole
Podstawowej Milejewo,
5) nagrodzie organu prowadzącego - rozumie się przez
to nagrodę Wójta Gminy.
Rozdział II
Sposób podziału środków
§ 2. 1. W budŜecie Gminy Milejewo tworzy się
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości
1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z
tym Ŝe:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły,
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody
organu prowadzącego zwanego dalej nagrodami
Wójta Gminy.
Rozdział III
Wysokość nagród
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wychowania, opracowania autorskich programów i
publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w
konkursach przedmiotowych na etapie rejonu i
województwa, zajęciem przez uczniów (grupę
uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach,
turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu
co najmniej gminnym,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z
uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości
szkolne i środowiskowe,
f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy,
g) organizuje
imprezy
kulturalne,
rekreacyjne i wypoczynkowe,

sportowe,

h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
§ 3. 1. Wysokość nagrody Wójta Gminy ustala się w
wysokości nie wyŜszej niŜ 80 % średniego wynagrodzenia
nauczyciela staŜysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem § 2 ust. 1 pkt
2.
2. Wysokość nagrody dyrektora ustala się w
wysokości nie
wyŜszej niŜ 60 % średniego
wynagrodzenia nauczyciela staŜysty, o którym mowa w
art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem
§ 2 ust. 1 pkt 1.

i)

sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi
działającymi w szkole,

j)

osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
uczniami,

z

k) posiada publikacje z zakresu działalności
oświatowej, a w szczególności z pracy
dydaktyczno-wychowawczej,
2) w zakresie pracy opiekuńczej:

Rozdział IV
Kryteria przyznawania nagród
§ 4. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za
szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktycznowychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda
moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w
szkole co najmniej 1 roku.
2. Nagroda organu prowadzącego zwana dalej
„nagrodą Wójta Gminy" moŜe być przyznana dyrektorom i
nauczycielom, którzy posiadają wyróŜniającą ocenę pracy
pedagogicznej oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5 z
kryteriów, o których mowa w ust. 4.
3. Nagroda dyrektora moŜe być przyznana
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę
pracy pedagogicznej
oraz spełnia odpowiednio co
najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.
4. Ustala się następujące kryteria przyznawania
nauczycielom nagrody:
1) w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub Ŝyciowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieŜy,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i
stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieŜy,
d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub
placówki z rodzicami,
3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:
a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy
dydaktycznej,

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w
szczególności potwierdzone w sprawdzianach i
egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) angaŜuje się w remonty i inwestycje realizowane w
szkole,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdraŜania nowatorskich metod nauczania i

d) prawidłowo
finansowy),

c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,
realizuje

budŜet

szkoły

(plan
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e) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i
lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą
rodziców,

1) rada pedagogiczna,

f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,

3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli (działające
w szkole).

g) umiejętnie
dzieli
się
swoją
wiedzą
i
doświadczeniami
z
pracy
dydaktycznowychowawczej z innymi nauczycielami np.
prowadzi zajęcia otwarte,
h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
i)

wzorowo kieruje szkołą,

j)

prawidłowo organizuje pomoc
pedagogiczną,

psychologiczno-

2) rada rodziców,

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę naleŜy podać
konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę
nominowaną do nagrody w okresie ostatnich 3 lat.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa
załącznik do regulaminu.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 naleŜy
składać do 15 września odpowiednio:
1) o nagrodę Wójta Gminy do Urzędu Gminy,

k) organizacja i prowadzenie form W.D.N.,
2) o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły.
l)

udzielaniu
aktywnej
pomocy
w
adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w
zawodzie nauczyciela,

4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,
b) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach
róŜnych
organizacji
społecznych
i
stowarzyszeniach oraz instytucjach,
c) aktywnie uczestniczy w doskonaleniu zewnętrznym
zgodnie z potrzebami szkoły.
Rozdział V
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody
§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta
Gminy moŜe wystąpić:
1) dla nauczyciela:
a) dyrektor szkoły,

6. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy
składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców wymagają
wcześniejszego
ich
zaopiniowania
przez
radę
pedagogiczną.
Rozdział VI
Tryb przyznawania nagród
§ 6. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1 - dyrektor
szkoły,
2) ze środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 2 - Wójt
Gminy.
2. Nagrodę ze środków o której mowa w ust. 1 pkt 2
przyznaje jednoosobowo Wójt Gminy.
3. Przyznanie nagrody dyrektora wymaga uprzedniego
zaopiniowania przez radę pedagogiczną i zakładowe
organizacji związkowe zrzeszające nauczycieli.
4. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 moŜe z
własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły.

b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające
nauczycieli,
2) dla dyrektora szkoły:
a) wizytator
Kuratorium
Oświaty
odpowiedzialny za gminę,

terytorialnie

b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły
moŜe wystąpić:

5. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2
przyznaje się w terminie do dnia 14 października kaŜdego
roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być
przyznana w innym terminie.
6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego
teczce akt osobowych.
Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 7. Regulamin został zaopiniowany przez zakładowe
organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu określającego tryb i kryteria
przyznawania nagród dla nauczycieli
ze specjalnego funduszu nagród
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Wójta Gminy (Dyrektora Szkoły)
w ............................... za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy (Dyrektora Szkoły)
Panu/Pani .......................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
urodzonemu/ej ...............................................................................................................................................................................
(data)
........................................................................................................................................................................................................
(wykształcenie, staŜ pracy w szkole lub placówce)
zatrudnionemu/ej w ........................................................................................................................................................................
(nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)
........................................................................................................................................................................................................
(stanowisko)
........................................................................................................................................................................................................
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora - rok otrzymania)
........................................................................................................................................................................................................
ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)
Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:
___________________________________________________________________________________________________
Opinia rady pedagogicznej
____________________________________________________________________________________________________
Organ sporządzający wniosek
....................................
.......................................................
.......................................
(miejscowość i data)
(pieczęć)
(podpis)
____________________________________________________________________________________________________
Organ przedstawiający wniosek Wójtowi Gminy (Dyrektorowi Szkoły)
....................................
(miejscowość i data)

.......................................................
(pieczęć)

.......................................
(podpis)
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UCHWAŁA Nr V/26/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych oraz określenia zasad ich zbywania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.
220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. 113, poz. 984, Dz. U.
Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.
U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759)
oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.
Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Gminy
Milejewo uchwala, co następuje:
§ 1. „Udziela się bonifikaty,”* przy sprzedaŜy na rzecz
najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Milejewo oraz ustala się zasady ich zbywania
określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Milejewo
Nr XXII/148/05 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie
udzielenia bonifikaty przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych
oraz określenia zasad ich zbywania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Milejewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kurlenda
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/26/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 marca 2007 r.
§ 1. Do sprzedaŜy na rzecz najemców, przeznacza się lokale
mieszkalne w tym stanowiące budynek mieszkalny wolnostojący,
z pomieszczeniami przynaleŜnymi i przysługującym udziałem w
nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt niezbędny do
racjonalnego korzystania z budynku oraz części budynku i
urządzenia, które nie słuŜą wyłącznie do uŜytku właścicieli lokali,
z wyłączeniem lokali:
1) wynajmowane jako lokale socjalne,
2) wynajmowane najemcom, którym przysługuje tytuł prawny do
innej nieruchomości mieszkalnej.

racjonalnego korzystania z budynku oraz części budynku i
urządzenia, które nie słuŜą wyłącznie do uŜytku właścicieli lokali;
1) w wysokości 95 % ceny sprzedaŜy.
2. Uchwalona wysokość bonifikaty obowiązuje w terminie do
dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 5. Wójt zobowiązany jest do zaŜądania zwrotu kwoty
udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji, w terminie
3 miesięcy od dnia zbycia lokalu, jeŜeli nabywca zbył
nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niŜ cele
uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia
jego nabycia. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osób bliskich.*

§ 2. SprzedaŜ lokali mieszkalnych odbywa się w drodze:
1) bezprzetargowej - na rzecz najemców, którym przysługuje
pierwszeństwo w ich nabyciu,
2) przetargowej - lokale wolne pod względem faktycznym i
prawnym oraz lokale, których najemcy nie skorzystali z
przysługującego im pierwszeństwa nabycia.

§ 6. 1. Cena nabycia, na wniosek nabywcy moŜe być
rozłoŜona na raty, jednak okres spłaty nie moŜe przekraczać 3-ch
lat.

§ 3. 1. Nabywca lokalu mieszkalnego nie moŜe być
dłuŜnikiem gminy z tytułu umowy najmu sprzedawanego lokalu.

2. Przy spłacie ratalnej , pierwsza rata winna wynosić 25 %
ceny sprzedaŜy, jednak nie mniej niŜ 500 zł.

2. W przypadku sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na wniosek
osoby zainteresowanej, zobowiązana jest ona do wpłacenia
zaliczki w wysokości 200 złotych na poczet przygotowania
operatu szacunkowego. Zaliczka nie podlega zwrotowi w
przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaŜy z przyczyn
leŜących po stronie wnioskodawcy.

3. Raty o których mowa w § 1 płatne są w terminie do 31
marca kaŜdego roku.*
4. RozłoŜona na raty nie spłacona część ceny sprzedaŜy
podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej
równej stopie redyskonta weksli stosowanej w NBP,
obowiązującej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego termin
płatności raty.

3. Nabywcy nieruchomości sprzedawanej ponoszą koszty
związane z wyceną przez rzeczoznawcę majątkowego,
opracowaniami geodezyjnymi oraz przeniesieniem prawa
własności.

5. Jednorazowej zapłaty lub wpłaty pierwszej raty naleŜy
dokonać przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 4.* 1. UpowaŜnia się Wójta do stosowania następujących
bonifikat od ceny nabycia lokalu mieszkalnego w tym
stanowiącego
budynek
mieszkalny
wolnostojący
z
pomieszczeniami przynaleŜnymi i przysługującym udziałem w
nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt niezbędny do

6. Osoba, która nabyła lokal w systemie ratalnym i chce go
zbyć przed spłaceniem zadłuŜenia, musi uiścić pełna kwotę
zadłuŜenia przed jego zbyciem.

________________
* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność
- rozstrzygnięcie nadzorcze NK.0911-196/07 z dnia 10 maja 2007 r.
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UCHWAŁA Nr VI/49/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Olecko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku 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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada
Miejska w Olecku uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się dotychczasowej ulicy Zatorowej nazwę
Zamostowa, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Olecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/49/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 marca 2007 r.
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UCHWAŁA Nr VI/56/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Olecko w obrębie jeziora Dobskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635)
Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział I
Zakres obowiązywania planu
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części gminy Olecko w obrębie jeziora
Dobskiego w granicach określonych załącznikiem
graficznym nr 1 do uchwały Nr XLIV/341/06 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
części
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrębie jeziora Dobskiego obejmującej tereny oznaczone
symbolami 49UT, 50UTL i 56UTL, przedstawiony na
rysunku w skali 1:1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały, zwany dalej planem.

3) linie istniejącego podziału geodezyjnego;
4) linie zabudowy;
5) strefa ochronna jeziora;
6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;
7) symbole przeznaczenia terenów funkcjonalnych
określone
odpowiednio
literą
i
numerem
wyróŜniającym je spośród innych terenów.
§ 3. Plan nie wyznacza terenów przeznaczonych do
realizacji celów publicznych w granicach niniejszego planu
jako zadań gminy z zakresu budowy dróg i infrastruktury
technicznej.
§ 4. W określonym okresie wyłoŜenia projektu planu
do publicznego wglądu nie wpłynęła Ŝadna uwaga.
§ 5. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów
funkcjonalnych oznaczonych odpowiednio symbolami
przeznaczenia i wyznaczonych liniami rozgraniczającymi
zgodnie z rysunkiem planu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 MN, 2 MN;
2) teren drogi dojazdowej 1KDd;
3) teren drogi lokalnej - 1KDL.

2. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach
planu jest:
1) zmiana przeznaczenia terenów zabudowy letniskowej
w rejonie jeziora Dobskiego na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z adaptacją istniejących
podziałów geodezyjnych na działki w częściach
przedstawionych na rysunku planu;
2) ustalenie zasad zagospodarowania terenu obowiązują
na obszarze wyznaczonym granicą planu.
3. Ustalenia planu są zgodne z polityką przestrzenną
gminy Olecko określoną w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Olecko uchwalonego uchwałą Nr V/28/99 Rady Miejskiej
w Olecku z dnia 29 stycznia 1999 r.
§ 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnych zasadach
zagospodarowania lub róŜnym przeznaczeniu określone linie ciągłe;

2. Cechy szczególne terenów wyróŜnionych w ramach
tego samego przeznaczenia określone są w przepisach
szczegółowych planu.
§ 6. Uwzględnia się decyzję Nr NGN-NR-7711-1/42/01
z dnia 1.10.2001 r. o wyraŜeniu zgody na przeznaczenie
gruntów klasy IV-tej na cele nierolnicze występujących w
obszarze objętym planem wydaną przez Wojewodę
Warmińsko-Mazurskiego w toku sporządzania planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Olecko w
obrębie jeziora Dobskiego.
§ 7. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały
jest mowa o:
1) terenie - naleŜy przez to rozumieć teren funkcjonalny,
dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony
liniami rozgraniczającymi, oraz określony symbolem
terenu zgodnie z rysunkiem planu;
2) symbolu przeznaczenia - naleŜy przez to rozumieć
symbol terenu funkcjonalnego określony odpowiednio
symbolem literowym i numerem wyróŜniającym go
spośród innych terenów;
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3) klasie drogi - rozumie się przez to przyporządkowanie
drodze odpowiednich parametrów technicznych,
wynikających z cech funkcjonalnych;
4) zabudowie jednorodzinnej - naleŜy rozumieć dom
mieszkalny
z
ew.
obiektem
towarzyszącym,
przeznaczony do stałego
zamieszkania dla jednej rodziny;
5) obiekcie obsługi technicznej - naleŜy przez to
rozumieć wszelkie zagospodarowanie, zabudowę oraz
urządzenia słuŜące do odprowadzenia ścieków,
dostarczenia wody, ciepła, energii elektrycznej, oraz
inne obiekty techniczne niezbędne dla prawidłowego
zaspokajania potrzeb mieszkańców;

warmińsko-mazurskiego
(Dz.
Urz.
Woj.
Warm.Mazurskiego Nr 175, poz. 1951, z 2006 r. Nr 3, poz. 46).
2. Dla terenu w rejonie jeziora Dobskiego została
opracowana prognoza skutków oddziaływania planu na
środowisko przyrodnicze przy sporządzaniu planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy
Olecko w obrębie jeziora Dobskiego. Wprowadzona
niniejszym opracowaniem planu zmiana dotyczy
przeznaczenia planowanej zabudowy z letniskowej na
mieszkalną jednorodzinną w tych samych granicach, w
związku z czym zmiana nie wprowadza dodatkowych
negatywnych skutków oddziaływujących na środowisko
przyrodnicze.

6) linii zabudowy - naleŜy przez to rozumieć linię
wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie wolno
wyprowadzić
płaszczyzny
elewacji
nowo
realizowanych budynków;

3. W zakresie środowiska kulturowego wszelkie
znaleziska archeologiczne, winne być zgłoszone
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, prace
budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do
ratowniczych badań archeologicznych.

7) linii rozgraniczającej - naleŜy przez to rozumieć linię
rozgraniczającą tereny o róŜnych funkcjach bądź
róŜnych zasadach zagospodarowania.

4. W granicach planu nie występują obiekty
zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

DZIAŁ II
USTALENIA OGÓLNE

5. Wzbogacenie funkcji przyrodniczej nowymi
nasadzeniami drzew i krzewów rodzimych gatunków
dostosowanych do warunków florystycznych terenu na
poszczególnych terenach funkcjonalnych, które winne
stanowić ich dominantę w krajobrazie.

Rozdział II
Ustalenia ogólne dotyczące zasad uŜytkowania
zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego
ustaleniami planu

6. Do ogrzewania mieszkań
wyłącznie systemy ekologiczne.

§ 8. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie pod
względem funkcjonalnym i przestrzennym powinna
uwzględniać:
1) wymagania ładu
architektury;

przestrzennego,

urbanistyki

naleŜy

stosować

7. Odpady stałe naleŜy gromadzić w ruchomych
zamykanych kontenerach na poszczególnych działkach i
opróŜniać okresowo z wywozem na wysypisko w Olecku.

i

2) walory architektoniczne i krajobrazowe;
3) wymagania ochrony przyrody;
4) wymagania ochrony środowiska, zdrowia oraz
bezpieczeństwa ludzi i mienia, a takŜe wymagania
osób niepełnosprawnych;
5) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności;
6) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
7) wymagania przepisów szczegółowych i norm polskich
w szczególności dotyczących odległości i warunków
usytuowania elementów zagospodarowania terenu, w
tym
warunków
technicznych
jakim
powinny
odpowiadać budynki, ich usytuowanie.
Rozdział III
Ustalenia dla terenów i obiektów, podlegających
ochronie, ze względu na wymagania środowiska
kulturowego, wymagania przyrodnicze, wymagania
ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
§ 9. 1. Cały obszar opracowania planu obejmuje
obszar chronionego krajobrazu jezior oleckich, w związku
z czym obowiązują na tym terenie wymagania
rozporządzenia Nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu na terenie województwa

8. W obszarze objętym planem zakazuje się
jakiejkolwiek działalności mogącej mieć wpływ na
zanieczyszczenie gleby, terenów zielonych, powietrza
atmosferycznego, a takŜe przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hałasu określonego dla terenów zabudowy
mieszkaniowej.
Rozdział IV
Zasady w zakresie obsługi komunikacyjnej
§ 10. 1. Dostępność do wyznaczonych terenów
budowlanych zapewnia się z istniejącej drogi dojazdowej
wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem
1KDd, łączącej się bezpośrednio z drogą publiczną
oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDL.
2. Ustalenia do terenów dróg wyróŜnionych w planie:
1) KDd - istniejąca droga dojazdowa wewnętrzna w
granicach planu stanowi własność współwłaścicieli
działek do niej przyległych. Szerokość w liniach
rozgraniczających 12,0 m w perspektywie winna teŜ
obsługiwać kompleks terenów zabudowy letniskowej
zlokalizowanej poza granicami niniejszego planu na
zasadzie współwłasności;
2) KDL - istniejąca urządzona droga publiczna w klasie
drogi lokalnej.
3. Docelowo w liniach rozgraniczających drogi 1KDd
planuje się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
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Rozdział V
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
§ 11. Uzbrojenie techniczne obszaru, a w
szczególności planowana wewnętrzna sieć wodnokanalizacyjna, winna być lokalizowana w granicach planu:
1) na okres przejściowy do czasu moŜliwości włączenia
się do wodociągu gminnego dopuszcza się
zaopatrzenie w wodę terenów funkcjonalnych z
własnych studni;
2) odprowadzanie
ścieków
komunalnych
do
projektowanej dla całego obszaru miejskiej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej;
3) ustala się obowiązek zachowania istniejących
urządzeń wodno-melioracyjnych, rowów oraz sieci
drenarskiej (rurociągi podziemne, studzienki i wyloty
drenarskie);
wszelkie
zmiany
kolidujące
z
projektowaną zabudowa winne być przebudowane w
uzgodnieniu z ich zarządcą;
4) zaopatrzenie w ciepło projektowanych obiektów z
indywidualnych źródeł na paliwo ekologiczne;
wyklucza się stosowanie paliw powodujących emisję
zanieczyszczeń powietrza;
5) odprowadzanie wód deszczowych powierzchniowo do
gruntu w granicach działki;
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a) wysokość projektowanych budynków do 2
kondygnacji w tym poddasza uŜytkowe pod
połaciami dwu lub wielospadowych dachów o
podstawowym nachyleniu 40 -45 stopni,
b) linie zabudowy jak na rysunku planu,
c) pokrycie
dachów
dachówkopodobny,

dachówka

lub

materiał

d) miejsca parkingowe w granicach działki;
4) dopuszcza się moŜliwość realizacji garaŜy jako
obiektów wbudowanych lub przybudowanych do
budynków mieszkalnych pod warunkiem, Ŝe będą one
kompozycyjnie uzupełniać obiekt główny;
5) dopuszcza
się
moŜliwość
realizacji
małych
parterowych budynków gospodarczych o powierzchni
2
zabudowy do 20 m w architektonicznym połączeniu z
budynkiem mieszkalnym;
6) stosunek powierzchni zabudowy do
ogólnej działki maksymalnie do 20 %;

powierzchni

7) powierzchnia biologicznie czynna 60-70% powierzchni
ogólnej działki.
Rozdział VII
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków
scalania i podziału nieruchomości

6) zasilanie energetyczne linią napowietrzną i kablową
NN 0,4 kV oraz złącza kablowe dla poszczególnych
terenów funkcjonalnych ustala się w ciągu pasów
drogowych,
na
indywidualnych
warunkach
technicznych
wydanych
dla
poszczególnych
inwestorów przez Zakład Energetyczny S.A. B-stok
Rejon Energetyczny w Ełku;

2. Działka o nr 31/42 pozostaje bez prawa zabudowy z
przeznaczeniem na dołączenie do działek sąsiednich.

7) ewentualne warunki w zakresie telefonizacji terenów
objętych planem ustalać będzie właściwy obszarowo
Zakład Telekomunikacji TP.

3. Działkę nr 31/16 obejmuje wyznaczony planem pas
drogi dojazdowej wewnętrznej oznaczonej symbolem
1KDd.

§ 12. Wszystkie działki budowlane docelowo muszą
być wyposaŜone w urządzenia infrastruktury technicznej w
stopniu wystarczającym do obsługi funkcji i sposobu
zagospodarowania terenu, z warunkiem przyłączenia do
zbiorczej sieci wodno-kanalizacyjnej.

§ 15. W stosunku do terenów wyróŜnionych w planie
traci moc uchwała Nr XLIII/316/02 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 28.02.2002 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Olecko w obrębie jeziora Dobskiego Dz. Urz. Woj.
Warmińsko-Mazurskiego Nr 43/02, poz. 658.

Rozdział VI
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu
§ 13. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami
1MN, 2MN:
1) na wyznaczonych działkach planuje się realizację
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych
w
zabudowie wolnostojącej;
2) adaptuje się działki zabudowane budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi na warunkach planu;
3) na kaŜdej działce winien być wybudowany 1 obiekt
zgodny z podstawowym przeznaczeniem terenu:

§ 14. 1. Istniejące podziały geodezyjne na działki
budowlane adaptuje się w liniach rozgraniczających w
zakresie zmian ich przeznaczenia i uŜytkowania.

§ 16. Stawka procentowa, słuŜąca naliczeniu
jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wynosi dla terenów funkcjonalnych
oznaczonych symbolami 1MN, 2MN - 25 %, 1KDd - 0 %,
1KDL - 0 %.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Olecka.
§ 18. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/56/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 marca 2007 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 73
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1166
UCHWAŁA Nr VI/57/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Olecko połoŜonych
pomiędzy ul. 1 Maja, Placem Wolności, Grunwaldzką, Młynową, Jagiellońską, Wodną i rzeką Lega.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635)
Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

6) ustalenia planu są zgodne z polityką przestrzenną
miasta Olecko określoną w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Olecko uchwalonego przez Radę Miejska w Olecku
uchwałą Nr V/28/99 z dnia 29 stycznia 1999 r.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica planu;
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym sposobie
zagospodarowania orientacyjne i określone;
3) obowiązujące linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

Rozdział I
Zakres obowiązywania planu
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części terenów miasta Olecko w
granicach określonych załącznikiem graficznym nr 1 do
uchwały Nr XXXVII/281/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia
29 września 2005 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów miasta Olecko połoŜonych
pomiędzy ul. 1 Maja, Placem Wolności, Grunwaldzką,
Młynową, Jagiellońską, Wodną i rzeką Lega, zwany dalej
planem.

5) podziały na działki budowlane;
6) planowane lokalizacje budynków;
7) symbole przeznaczenia terenów funkcjonalnych
określone odpowiednio symbolami literowymi i
numerem wyróŜniającym je spośród innych terenów:
1MWU, 2MWU, 3MWU, 1MW, 2MW, 1MN, 2MN,
3MN, 4MN,1G,1UO, 1UP, 1UI, 1WS, 1PM, 2PM, 1ZP,
2ZP, 3ZP, 4 ZP, 5ZP, 1KDz, 1KDL, 2KDL, 1KDd,
2KDd, 3KDd, 4KDd, 5KDd, 1KDw, 1Kx, 1E.*

1) z tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały;

2. Liniowe oznaczenia graficzne nie będące liniami
rozgraniczającymi na rysunku planu wskazujące stan
prawny wynikający z podziałów geodezyjnych adaptuje się
na potrzeby planu zgodnie ze stanem faktycznym.

2) rysunek planu w skali 1:500 stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały;

o:

§ 2. W skład planu wchodzi:

3) załącznik nr 2 dotyczący rozpatrzenia uwag do
projektu planu;
4) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które naleŜą do zadań własnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały;
5) ustalenia planu obowiązują na obszarze wyznaczonym
granicą planu;

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa

1) terenie - naleŜy przez to rozumieć teren funkcjonalny
dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony
liniami rozgraniczającymi, oraz określony symbolem
terenu zgodnie z rysunkiem planu;
2) symbolu przeznaczenia - naleŜy przez to rozumieć
symbol terenu funkcjonalnego, określony odpowiednio
symbolem literowym i numerem wyróŜniającym go
spośród innych terenów.
§ 5. W granicach planu nie występują grunty rolne i
nieleśne, które wymagają zgody na zmianę przeznaczenie
na cele nierolnicze i nieleśne. Z ewidencji gruntów wynika,
Ŝe grunty zostały sklasyfikowane i oznaczone symbolami
B, Bz, BI, dr, Bp.
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DZIAŁ II
USTALENIA OGÓLNE

przeznaczenia wyznaczonych liniami rozgraniczającymi
zgodnie z rysunkiem planu:

Rozdział II
Ustalenia ogólne dotyczące zasad uŜytkowania,
zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego
ustaleniami planu

1) teren
śródmiejskiej
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej z usługami - 1MWU, 2MWU, 3MWU;*
2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1MW,
2 MW;

§ 6. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie pod
względem funkcjonalnym i przestrzennym powinna
uwzględniać:
1) wymagania ładu
architektury:

przestrzennego,

urbanistyki

i

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1MN,
2MN, 3MN,4MN;
4) teren zabudowy usługowo-produkcyjnej - 1PU;
5) teren usług komercyjnych - 1UP;

a) realizacja funkcji przeznaczenia towarzyszącego
jest
moŜliwa
wyłącznie
pod
warunkiem
wcześniejszej realizacji funkcji przeznaczenia
podstawowego,
b) naleŜy w maksymalnym stopniu zachować
wartościową historyczna zabudowę świadczącą o
toŜsamości przestrzennej miasta,
c) zabudowa gospodarcza o niskich walorach
architektonicznych
i
technicznych,
oraz
tymczasowy pawilon handlowy winny być
zlikwidowane,
d) nowe
zagospodarowanie
terenu
winno
uwzględniać tradycję i rangę miejsca, a więc być
realizowane jako reprezentacyjne, o wysokich
walorach przestrzennych i architektonicznych,

6) teren usług innych - 1UI;
7) teren oświaty i wychowania pozaszkolnego - 1UO;
8) teren miejskiej przestrzeni ogólnodostępnej - 1 PM,
2 PM;*
9) tereny zieleni urządzonej - 1 ZP, 2 ZP, 3 ZP, 4 ZP,
5ZP;*
10) teren infrastruktury technicznej elektroenergetyka 1E;
11) teren zabudowy towarzyszącej przy zabudowie
mieszkaniowej - 1 G;*
12) teren wód powierzchniowych - 1WS;

e) wyznaczone na rysunku planu tereny są terenami
rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej,

13) tereny dróg publicznych zbiorczych -1KDz;

f) wysokość
nowej
zabudowy
dostosowana
do
wysokości
sąsiedztwie zabudowy,

15) tereny dróg publicznych dojazdowych - 1KDd, 2KDd,
3KDd, 4KDd, 5KDd;*

powinna
być
istniejącej
w

14) tereny dróg publicznych lokalnych - 1KDL, 2KDL;*

16) tereny dróg wewnętrznych - 1KDw;
g) przestrzenie publiczne - ulice i place winny być
modernizowane
w
sposób
wzbogacający
wizerunek miasta;
2) walory architektoniczno-krajobrazowe;
3) wymagania ochrony przyrody;
4) wymagania ochrony środowiska, zdrowia oraz
bezpieczeństwa ludzi i mienia, a takŜe wymagania
osób niepełnosprawnych;
5) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr
kultury;
6) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności;
7) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
8) wymagania przepisów szczegółowych i norm polskich
w szczególności dotyczących określenia odległości i
warunków zagospodarowania terenu, w tym miedzy
innymi warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 7. Ustala się następujące przeznaczenie terenów
funkcjonalnych oznaczonych odpowiednio symbolami

17) teren przejścia pieszo-rowerowego - 1Kx;*
18) ciąg spacerowy oznaczony graficznie na rysunku
planu.
§ 8. Plan wyznacza tereny przeznaczone do realizacji
celów publicznych, infrastruktura techniczna, komunikacja
wewnętrzna, miejsca postojowe w granicach terenu
1MWU, tereny urządzonych przestrzeni miejskich o
charakterze rekreacyjnym z urządzeniami uŜytkowymi,
ciągiem spacerowym, zielenią towarzyszącą oznaczone
symbolami przeznaczenia 1PM i 2PM, tereny zieleni
urządzonej w sąsiedztwie brzegu rzeki z dopuszczeniem
miejsc reklamowych oraz tereny zieleni towarzyszącej
oznaczone symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP,
dwukierunkowy
ciąg
pieszo-rowerowy
oznaczony
symbolem 1Kx, oraz teren rzeki oznaczony symbolem
1WS do wykorzystania walorów przyrodniczych w
kierunku rewitalizacji obszaru.*
§ 9. Realizacja zabudowy na terenach funkcjonalnych
musi być zgodna z ustaleniami szczegółowymi z zakresu
warunków zasad i standardów kształtowania zabudowy,
zagospodarowania terenu, oraz podziału na działki i
wykonywana w sposób zapewniający prawidłową
eksploatację obiektów w połączeniu z mediami obsługi
technicznej miasta.
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Rozdział III
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów
podlegających ochronie ze względu na wymagania
środowiska kulturowego

2. W obszarach rehabilitacji istniejącej zabudowy i
infrastruktury technicznej:

§ 10. 1. Plan obejmuje strefę ochrony konserwatorskiej
„B” i obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa
warmińsko-mazurskiego.

1) dla terenów zabudowanych dopuszcza się podział
nieruchomości w/g przepisów odrębnych, których
wielkość, struktura własnościowa, dostępność do dróg
publicznych i infrastruktury technicznej nie będzie
wymagała wprowadzania zmian do planu;

2. Wszystkie zamierzenia inwestycyjne związane z
obiektami oznaczonymi graficznie na rysunku planu
objętymi ochroną winne być uzgodnione z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
3. Na terenie objętym planem nowa zabudowa
powinna
nawiązywać
do
charakteru
istniejącej
historycznej zabudowy. NaleŜy dąŜyć do zachowania
obecnych warunków ekspozycji sylwety miasta poprzez
zakaz wprowadzania obiektów mogących je pogorszyć.
4. Na rysunku planu oznaczono obiekty budowlane o
walorach zabytkowych, które zostały wpisane do rejestru
zabytków, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami1) (Dz. U. Nr
162, poz. 1568 z późn. zm.).
5. Istniejące obiekty podlegające przebudowie w tym
waloryzacji i rehabilitacji, oraz obiekty nowoprojektowane
winny
skalą,
charakterem,
rozwiązaniami
architektonicznymi w tym detalem i stosowanymi
materiałami nawiązywać do wartościowej architektury
historycznej występującej na obszarze planu.
Rozdział IV
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów
podlegających ochronie ze względu na wymagania
przyrodnicze, ochrony środowiska, zdrowia i
bezpieczeństwa ludzi
§ 11. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania i
ochrony zieleni miejskiej:
1) naleŜy
dąŜyć
drzewostanu,

do

zachowania

istniejącego

2) naleŜy wprowadzać roślinność równieŜ na tereny
czasowo niezagospodarowane;
3) w celu odtworzenia wartości przyrodniczych na
terenach wykazujących cechy degradacji dopuszcza
się selekcję i wycinkę chorych drzew wzdłuŜ
wschodniego brzegu rzeki pod warunkiem ich
odsadzenia w odpowiedniej ilości dla zachowania
klimatu naturalnej bariery ochronnej.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania
ochrony terenów przybrzeŜnych wód powierzchniowych:

2) na działkach zabudowanych wszelkie działania
inwestycyjne
naleŜy
prowadzić
w
sposób
umoŜliwiający przekształcenia w celu podnoszenia
jakości i standardu obiektów istniejących wraz z
rozbiórką obiektów wyeksploatowanych technicznie.
§ 13. W celu ochrony środowiska, prawidłowego
gospodarowania zasobami przyrody, oraz zachowania
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi ustala się następujący
zakaz:
1) szkodliwe oddziaływanie na środowisko wytwarzane
przez jednostki organizacyjne winno zamykać się na
terenie działki budowlanej na jakiej jest wytwarzane i
do której jednostka organizacyjna posiada tytuł
prawny;
2) w celu podwyŜszenia standardów krajobrazowych,
oraz utrzymania lokalnego korytarza ekologicznego
plan wskazuje lokalizację zespołów zieleni o
charakterze funkcji krajobrazowej wzdłuŜ brzegu rzeki.
Rozdział V
Ogólne zasady w zakresie obsługi komunikacyjnej
§ 14. 1. Podstawową siecią komunikacji drogowej są
istniejące tereny komunikacji wyznaczone liniami
rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu
następującymi symbolami przeznaczenia 1KDz, 1KDL,
2KDL, 3KDL.*
2. Uzupełnieniem komunikacji są tereny istniejących
dróg dojazdowych wyznaczone liniami rozgraniczającymi i
oznaczone symbolami 1KDd, 2KDd, 3KDd, 4KDd, 5KDd.*
3. Ustala się tereny dróg wewnętrznych oznaczone
symbolami 1KDw, wyznaczona liniami rozgraniczającymi
na rysunku planu, oraz tereny komunikacji wewnętrznej na
terenach zainwestowanych, dwukierunkowy ciąg pieszorowerowy oznaczony symbolem 1KX i ciąg spacerowy
oznaczony graficznie na rysunku planu.*
4. Dopuszcza się remonty, modernizacje i przebudowy
terenów komunikacji łącznie z budową miejsc do
parkowania.
5. Planowane miejsca postojowe dla samochodów jak
na rysunku planu.

1) zakaz dewastacji terenów przybrzeŜnych;
2) odprowadzanie ścieków wód deszczowych tylko po
uprzednim podczyszczeniu w separatorach;
3) umocnienie linii brzegowej rzeki na odcinku pomiędzy
ulicą 1-go Maja i Grunwaldzką.
§ 12.* 1. Plan ustala rehabilitację istniejącej zabudowy
i infrastruktury technicznej w granicach terenów
funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami
2MWU, 3MWU, 2MW, 2MN, 1UI.

Rozdział VI
Ogólne zasady w zakresie obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej
§ 15. 1. Obsługę poszczególnych terenów w
infrastruktury technicznej naleŜy realizować
zlokalizowanych w przyległych ulicach w
wystarczającym
dla obsługi
funkcji
i
zagospodarowania terenu.

zakresie
z sieci
stopniu
sposobu
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2. Połączenia z istniejącymi mediami sieci miejskiej na
warunkach
technicznych
właścicieli
tych
sieci
wydawanych indywidualnie poszczególnym inwestorom
na etapie projektu budowlanego.
3. Istniejące sieci uzbrojenia technicznego, kolidujące
z zainwestowaniem moŜliwym do realizacji na podstawie
niniejszego planu naleŜy przełoŜyć, przy modernizacji i
przebudowie sieci uzbrojenia technicznego, naleŜy
uwzględnić konieczność uporządkowania prawnego ich
przebiegu przez tereny niepubliczne, zaleca się docelowo
o ile to moŜliwe przełoŜenie sieci biegnących po terenach
nie publicznych na tereny publiczne, natomiast przebieg
przyłączy winien być lokalizowany na działce, na której
zlokalizowany jest przyłączany obiekt.
4. Zaopatrzenie w ciepło projektowanych obiektów z
indywidualnych źródeł na paliwa ekologiczne. Wyklucza
się stosowanie paliw powodujących zanieczyszczenie
powietrza.
5. Odprowadzenie wód opadowych do
deszczowej uzbrojonej w odpowiednie
oczyszczające.

kanalizacji
urządzenia

6. Selektywna zbiórka odpadów w kontenerach w
miejscach wyznaczonych.
7. Gromadzenie i usuwanie odpadów powinno być
oparte o istniejący system oczyszczania miasta.
8. W zakresie sieci energetycznej ustala się obsługę
liniami kablowymi podziemnymi nn i liniami i przyłączami
napowietrznymi nn w połączeniu z istniejącymi sieciami i
stacjami transformatorowymi na warunkach technicznych
wydanych indywidualnie poszczególnym inwestorom na
etapie projektu budowlanego.
9. W zakresie sieci gazowej ustala się moŜliwość
zgazyfikowania
terenów
przeznaczonych
do
zainwestowania
zaleŜnie
od
zapotrzebowania
i
parametrów sieci miejskiej.
10. W zakresie wodociągu – ustala się adaptację,
rozbudowę istniejącej sieci miejskiej, planuje się
zwodociągowanie wszystkich terenów do zainwestowania.
11. W zakresie kanalizacji sanitarnej – ustala się
adaptację i rozbudowę istniejącej sieci miejskiej, planuje
się
skanalizowanie
wszystkich
terenów
do
zainwestowania.
Rozdział VII
Ogólne zasady, warunki scalania i podziału
nieruchomości
§ 16. 1. Dla terenów istniejącej zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami na czas
sporządzenia planu adaptuje się geodezyjnie linie
podziałowe terenu niekolidujące z ustaleniami planu
oznaczone na rysunku planu liniami ciągłymi.
2. Dopuszcza się scalenia i wtórny podział terenów
zabudowanych
obiektami
towarzyszącymi
funkcji
podstawowej w oparciu o przepisy odrębne dotyczące
gospodarki nieruchomościami w przypadkach zmian
struktur własnościowych zgodne z ideą planu.
3. Podział terenu na działki budowlane pod budynki
mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej

oznaczono na rysunku planu liniami przerywanymi w
konturach 1MN i 3MN.
4. Wrysowane planowane budynki na rysunku planu
mają charakter orientacyjny.
5.W granicach terenu oznaczonego symbolem 1MWU
dopuszcza się nowy podział terenu z uwzględnieniem
struktur własnościowych według zasad ustalonych na
rysunku planu.
6. W granicach terenu oznaczonego symbolem 1PU
przewiduje się moŜliwość dołączenia części sąsiednich
gruntów stanowiących mienie gminy na potrzeby
istniejącego zakładu w zakresie niezbędnym dla
uwarunkowań przeciwpoŜarowych.
§ 17. Plan nie określa następujących elementów
zagospodarowania przestrzennego: granic i sposobów
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
takich jak terenów górniczych, a takŜe terenów
naraŜonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagroŜonych osuwaniem się mas ziemnych poniewaŜ nie
występują takie w granicach planu.
DZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Rozdział VIII
Ustalenia przeznaczenia terenu, parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu
§
18.
1.
Tereny
śródmiejskiej
zabudowy
mieszkaniowej są oznaczone na rysunku planu symbolami
1MWU, 2MWU, 3MWU.*
2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu
oznaczonego symbolem 1MWU:
1) podstawowym przeznaczeniem terenu jest realizacja i
utrzymanie funkcji mieszkaniowej z usługami
nieuciąŜliwymi;
2) dopuszcza się utrzymanie funkcji towarzyszącej
przeznaczenia podstawowego terenu jak istniejące
garaŜe zespołowe, infrastruktura techniczna, budynek
gospodarczy do przebudowy, nowe zespoły garaŜowe
wrysowane graficznie na rysunku planu z moŜliwością
wprowadzenia zmian struktur własnościowych;
3) na działkach zabudowanych w zakresie rehabilitacji
istniejącej zabudowy, wszelkie działania inwestycyjne
naleŜy
prowadzić
w
sposób
umoŜliwiający
podnoszenie jakości i standardu obiektów;
4) wrysowany na rysunku planu układ komunikacji
wewnętrznej z miejscami do parkowania zapewnia
połączenia komunikacyjne z zewnętrznym układem
komunikacyjnym przyległych ulic;
5) adaptuje się istniejącą stacje transformatorową
granicach konturu oznaczoną symbolem 1E z
moŜliwością wyznaczenia działki;
6) przewiduje się zmianę lokalizacji śmietnika jak na
rysunku planu.
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3. Ustalenia dotyczące warunków i wskaźników
kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania
terenu na wyznaczonych terenach budowlanych w
konturze oznaczonym symbolem 1MWU:
1) wyburzeniu podlegają wyeksploatowane budynki
oznaczone graficznie na rysunku planu w tym budynek
mieszkalny nr 9A przy ul. Grunwaldzkiej i nr 2 przy ul.
Wąskiej;
2) lokalizacja nowych budynków mieszkalnych i
mieszkalnych z funkcją usługowa na wyznaczonych
działkach;
3) wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji naziemnych
w tym poddasza uŜytkowe;
4) dachy wysokie rozbudowane o spadku podstawowych
połaci 40 - 45 stopni, kryte dachówką;
5) linie zabudowy 8 metrów od krawędzi jezdni ul.
Grunwaldzkiej i 3 metry od krawędzi jezdni ulicy
Wąskiej;
6) forma zabudowy segmentowa w połączeniu ślepymi
ścianami bocznymi;
7) funkcja usługowa i garaŜe wbudowane;
8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
określają wyznaczone działki, wrysowane budynki
mają charakter orientacyjny;
9) w ramach konturu ustala się utwardzenie wewnętrznej
komunikacji, urządzenie miejsc do parkowania, zieleń
towarzysząca z miejscem do selektywnej zbiorki
odpadów jak na rysunku planu;
10) wjazdy od ulicy 1-go Maja, dopuszcza się w formie
bram przejazdowych wyłącznie na warunkach
przepisów prawa budowlanego.
4.* Ustala się następujące przeznaczenie terenu
oznaczonego symbolem 2MWU:
1) podstawowym przeznaczeniem terenu zabudowanego
jest utrzymanie funkcji mieszkaniowej z obiektami
towarzyszącymi i dopuszczeniem usług w parterach
budynków od strony frontowej;
2) utrzymanie historycznego charakteru zabudowy.
5.* Ustalenia dotyczące warunków i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
dla konturu oznaczonego symbolem 2MWU:
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1) rehabilitacja
terenu
istniejącej
zabudowy
mieszkaniowej w granicach konturu z uzupełnieniem
zabudowy
w
granicach
wyznaczonej
działki
budowlanej pod budynek usługowo-mieszkalny
oznaczonej graficznie na rysunku planu;
2) dopuszcza
budynków;

się

funkcje

usługową

w

parterach

3) funkcje towarzyszące podstawowego przeznaczenia
terenu budynki gospodarcze nie spełniające wymogów
technicznych winne być rozebrane w ramach
porządkowania i rewitalizacji terenów miejskich.
7. Ustala się warunki i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla konturu
oznaczonego symbolem 3MWU:
1) utrzymanie historycznego
zabudowy mieszkalnej;

charakteru

istniejącej

2) budowa nowej zabudowy towarzyszącej zgodna z
przepisami prawa budowlanego w nawiązaniu do
istniejącej zabudowy;
3) wysokość i charakter planowanej zabudowy w
nawiązaniu do gabarytów i wystroju zabudowy
sąsiedniej;
4) wystrój
elewacji
obiektu
objętego
ochroną
konserwatorską w uzgodnieniu z Konserwatorem
Zabytków;
5) intensywność
budowlanego.

zabudowy

na

warunkach

prawa

§
19.
1.
Teren
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej jest oznaczony na rysunku planu
symbolami 1MW, 2MW.
2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu
oznaczonego symbolem 1MW:
1) utrzymanie dotychczasowej funkcji mieszkaniowej w
zabudowie istniejącej;
2) ogranicza się funkcję towarzyszącą w formie
zabudowy gospodarczej w stopniu pozwalającym na
zaspokojenie potrzeb mieszkańców na zasadzie zmian
struktur własnościowych w zakresie ich uŜytkowania;
3) dopuszcza się podział terenu.
3. Warunki i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu 1MW:

1) rehabilitacja istniejących budynków poprzez naprawy,
remonty, rozbudowy, nowe elewacje z zachowaniem
walorów architektonicznych obiektów;

1) adaptacja z przebudową istniejących
wrysowanych graficznie na rysunku planu;

2) przebudowy na warunkach słuŜb konserwatorskich dla
obiektów objętych ochroną;

2) rehabilitacja budynków mieszkalnych polegająca na
naprawach bieŜących, odnawianiu wystroju elewacji.

3) wyeksploatowane technicznie budynki zabudowy
towarzyszącej winne być wyburzone, w miejsca
których dopuszcza się ich rekonstrukcję dla
zachowania charakteru zabudowy.

4. Ustala się podstawowe przeznaczenie dla terenu
oznaczonego symbolem 2MW:

6. Ustala się następujące przeznaczenie podstawowe
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MWU:

budynków

1) utrzymanie dotychczasowej funkcji mieszkaniowej w
zabudowie istniejącej;
2) scalenie gruntu i wtórny podział jak na rysunku planu.
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5. Warunki i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu 2 MW:
1) modernizacja, rozbudowa lub
warunkach prawa budowlanego;

przebudowa

na

2) gabaryt wysokościowy bez zmian;
3) linia zabudowy jak na rysunku planu.

c) garaŜe murowane o jednakowym wystroju elewacji i
stolarki drzwiowej,
2

d) powierzchnia zabudowy jednego garaŜu 18,0 m .
§ 23. 1. Teren zabudowy usługowej jest oznaczony na
rysunku planu symbolami 1UP, 1UI.
2. Ustala się przeznaczenie terenu wraz z zabudową
pod usługi komercyjne:

§ 20. 1. Teren usług oświaty i wychowania
pozaszkolnego jest oznaczony na rysunku planu
symbolem 1UO.

1) adaptuje się istniejące obiekty z przeznaczeniem pod
usługi nieuciąŜliwe;

2. Przeznaczenie terenu pod działalność organizacji
pozarządowych:

2) dopuszcza się realizację wbudowanych mieszkań dla
mieszkańców lub zarządców w poddaszu obiektu;

1) rehabilitacja wystroju elewacji istniejącego budynku na
zasadzie zachowania charakteru architektonicznego
budynku;

3) podział
nieruchomości
własnościowych;

w

przypadku

zmian

2) linia zabudowy jak na rysunku planu;

4) połączenie komunikacyjne z istniejącej
dojazdowej oznaczonej symbolem 4KDd;

drogi

3) dopuszcza się zabudowę towarzyszącą stanowiącą
wzbogacenie funkcji podstawowej terenu.

5) przewiduje się moŜliwość dołączenia terenu do obsługi
zaplecza obiektu, teren określają linie rozgraniczające;

3. Przewiduje się przeznaczenie zamienne terenu pod
zabudowę mieszkalną wraz z adaptacją istniejącej
zabudowy.

6) uciąŜliwość
obiektu
usługowego
na
terenie
oznaczonym 1UP i 1UI winna mieścić się w granicach
działki z zakazem oddziaływania na tereny sąsiednie.

§ 21.* 1. Teren ogólnodostępnych przestrzeni
miejskich jest oznaczony na rysunku planu symbolami
1PM, 2PM.

§ 24. 1. Teren istniejącej zabudowy usługowoprodukcyjnej jest oznaczony na rysunku planu symbolem
1PU.

2. Ustala się warunki zagospodarowania terenów pod
rekreację i wypoczynek:

2. Ustala się przeznaczenie terenu istniejącej
zabudowy
usługowo-produkcyjnej
oznaczonego
symbolem 1PU:

a) adaptuje się istniejące uwarunkowania terenu,
b) planuje się ciąg spacerowy w granicach terenu 1PM:
- miejsce do wypoczynku z zielenią parkową,
architekturą uŜytkową, ławki do siedzenia,
- oświetlenie parkowe wzdłuŜ brzegu rzeki,
c) teren oznaczony symbolem 2PM planuje się pod
urządzone tereny zielone w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z wykorzystaniem
walorów krajobrazowych terenu i zagospodarowanie
urządzeniami do ćwiczeń sportowych, oraz urządzenia
do zabaw dla dzieci, ławki, wyznaczone miejsca do
gier małych:
- modernizacja istniejącego ciągu pieszego do
parametrów ścieŜki pieszo-rowerowej,
- wzbogacenie
funkcji
przyrodniczej
nowymi
nasadzeniami zieleni pnącej osłaniającej parkan
betonowy wzdłuŜ ciągu pieszo-rowerowego,
- oświetlenie parkowe.
§ 22.* 1. Teren zabudowy towarzyszącej przy
istniejącej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej jest
oznaczony na rysunku planu symbolem 1G.
2. Ustala się przeznaczenie terenu pod garaŜe
zespołowe w/g lokalizacji jak na rysunku planu:

1) adaptuje się istniejące przeznaczenie i uŜytkowanie
terenu w zakresie usług piekarniczych i produkcji
surowców spoŜywczych,
2) dopuszcza się moŜliwość adaptacji pomieszczeń
biurowych na mieszkania dla właściciela i zarządcy,
3) dopuszcza się funkcje handlową w ramach zakładu,
4) wszelkie zmiany powodujące zmianę charakteru
historycznej
zabudowy
naleŜy
uzgadniać
z
konserwatorem zabytków,
5) dołączenie terenu w celu wyznaczenia
poŜarowej dla istniejącego zakładu.

drogi

§ 25. 1. Tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
są oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN,
3MN, 4MN.
2. Ustala się warunki zagospodarowania terenu:
a) na wyznaczonych działkach planuje się budynki
mieszkalne jednorodzinne o rozbudowanej formie
architektonicznej,

a) jednoczesna kompleksowa realizacja obiektów,

b) dachy wysokie o nachyleniu połaci dachowych 35 do
50 stopni, kryte dachówką,

b) zakaz pojedynczej realizacji,

c) funkcja garaŜowa wbudowana,
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uŜytkowe,

- 3779 Poz. 1166

2. Ustala się warunki zagospodarowania terenów
komunikacji publicznej:

e) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
f) wystrój elewacji w połączeniu z cegła elewacyjną,
g) teren biologicznie czynny ustala się na 60 %
powierzchni działki,
h) wyznaczona działka w konturze 2MN stanowi
moŜliwość
jej
zagospodarowania
w
sposób
przedstawiony
na
rysunku
planu
budynkiem
mieszkalnym w ramach porządkowania ładu
przestrzennego w obrębie rewitalizowanego obszaru w
sąsiedztwie rzeki,
i) W komturze terenu oznaczonego symbolem 3MN
adaptuje się
istniejącą zabudowę mieszkalną
moŜliwością remontu, przebudowy i rozbudowy.
§ 26. 1. Teren wód otwartych jest oznaczony na
rysunku planu symbolem 1WS.
2. Ustala się warunki zagospodarowania terenu rzeki
Legi:
a) rewitalizacja rzeki Legi w kierunku rozwoju
infrastruktury społeczno-turystycznej:
- szlak kajakowy,
- zieleń towarzysząca,
- umocnienie brzegów, regulacja wody,
b) rzeka jako walor przyrodniczy winna stanowić
wzbogacenie widokowe terenów przyległych,
c) zakaz grodzenia działek w odległości nie mniejszej niŜ
1,50 m od linii brzegowej rzeki
d) zapewnienie dostępu do wód publicznych.
§ 27.* 1. Tereny zieleni urządzonych są oznaczone na
rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP.
2. Ustala się zagospodarowanie wyznaczonych
terenów:
a) poprzez dosadzenie drzew i krzewów ozdobnych,
b) uporządkowanie zieleni przybrzeŜnej wzdłuŜ rzeki, z
sanitarnymi cieciami,
c) odsadzenie gatunków drzew,
d) zakładanie trawników,
e) dopuszcza się wyznaczenie miejsc reklamowych w
konturze terenu oznaczonego symbolem 1ZP.
§ 28.* 1. Teren dwukierunkowego ciągu pieszorowerowego jest oznaczony na rysunku planu symbolem
1Kx.
2. Ustala się warunki zagospodarowania terenu:
a) ciąg pieszo-rowerowy do poszerzenia w liniach
rozgraniczających 2,5 m,
b) utwardzenie i oznakowanie nawierzchni z kostki
brukowej,
c) oświetlenie parkowe jednostronne od strony rzeki
wzdłuŜ ciągu,
d) urządzona zieleń towarzysząca.

a) adaptuje się trasy ulic z istniejącymi zjazdami w
granicach planu,
b) planowane zjazdy do terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1MNU do uzgodnienia na etapie
projektów budowlanych,
c) planowane na rysunku planu miejsca parkingowe w
liniach rozgraniczających ulicy za zgodą zarządców
dróg,
d) planuje się modernizacje drogi dojazdowej oznaczonej
na rysunku planu symbolem 4KDd w zakresie
nawierzchni, chodnika,
e) planuje się modernizacje dróg lokalnych z wymianą
nawierzchni oznaczonej na rysunku planu symbolem
1KDL i 2KDL,
f) poszerzenie pasa drogowego z wymianą nawierzchni
w ciągu drogi dojazdowej i urządzenie miejsc
parkingowych graficznie wrysowanych na rysunku
planu i oznaczonej symbolem 1KDd,
g) urządzenie drogi dojazdowej z wyznaczonymi
miejscami do parkowania i zjazdem do działki
oznaczonej symbolem 2MN w ciągu pasa drogowego
oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDd,
h) planowana droga wewnętrzna oznaczona na rysunku
planu 1KDw o szerokości w liniach rozgraniczających
6 m stanowi ciąg komunikacji pieszo-jezdnej do
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
połączeniu z drogą dojazdową oznaczoną na rysunku
planu symbolem 4KDd,
i) dopuszcza się wprowadzanie zieleni towarzyszącej w
pasach drogowych, lokalizację dodatkowych miejsc
parkingowych,
lokalizację
sieci
infrastruktury
technicznej,
j) planuje się modernizacje drogi zbiorczej z wymianą
nawierzchni oznaczonej na rysunku planu symbolem
1KDz.
§ 30. Stawka procentowa, słuŜąca naliczeniu
jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wynosi:
Oznaczenie terenu
1MWU, 2MWU, 3MWU
1MW, 2MW,1UO
1MN, 2MN, 3MN, 4MN
1UP, 1UI, 1PM, 2PM, 1PU
1KDz, 1KDL, 2KDL, 1KDd, 2KDd, 3KDd,
4KDd, 5KDd, 1KDw, 1Kx
1 WS
1E
1ZP,2ZP,3ZP,4ZP,5ZP

Stawka w %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Olecka.
§ 32. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

§ 29.* 1. Tereny komunikacji są oznaczone na rysunku
planu symbolami 1KDz, 1KDL, 2KDL, 1KDd, 2KDd, 3KDd,
4KDd, 5KDd,1KDw.
___________________
* Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego stwierdził niewaŜność w zakresie dotyczącym terenów o oznaczeniach: 1G, 5ZP, 5KDd, 3ZP, 2MWU,
1PM, 1KDL, a takŜe 2PM, 1Kx, 2ZP w zakresie, w którym trzy ostatnie obszary wykraczają poza granice określone w załączniku graficznym
nr 1 do uchwały Nr XXXVII/281/05 z 29.09.2005 r. - rozstrzygnięcie nadzorcze NK.0911-198/07 z dnia 11 maja 2007 r.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/57/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 marca 2007 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/57/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 marca 2007 roku.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
dotyczy:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części terenów miasta Olecko połoŜonych pomiędzy ul. 1
Maja, Placem Wolności, Grunwaldzką, Młynową,
Jagiellońską, Wodną i rzeką Lega, sporządzonego w
oparciu o uchwałę Nr XXXVII/281/05 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 29 września 2005 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta
Olecko.
Zgodnie z art. 17, pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) termin
wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wyznaczono od dnia
19-01-2007 roku do dnia 27-02-2007 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna uwaga do
projektu planu wniesiona w dniu 24-01-2007 roku w
sprawie moŜliwości dołączenia części działki o numerze
geodezyjnym 642/16 do działki o numerze geodezyjnym
641/1 połoŜonej w komturze oznaczonym symbolem
2MWU w celu polepszenia warunków zagospodarowania.
Wniesioną uwagę projekt planu uwzględniał w
warunkach zagospodarowania terenu juŜ na etapie
wyłoŜenia projektu planu do publicznego wglądu, gdyŜ
dopuszcza rehabilitację istniejących budynków poprzez
naprawy, remonty, rozbudowy, wykonywanie nowych
elewacji
budynków
z
zachowaniem
walorów
architektonicznych obiektów i nie zakazuje wtórnych
podziałów geodezyjnych terenów zurbanizowanych.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/57/07
Rady Miejskiej w Olecku
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy.
Dotyczy:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części terenów miasta Olecko połoŜonych pomiędzy ul. 1
Maja, Placem Wolności, Grunwaldzką, Młynową,
Jagiellońską, Wodną i rzeką Lega, sporządzonego w
oparciu o uchwałę Nr XXXVII/281/05 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 29 września 2005 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta
Olecko.
Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rozstrzyga się o
sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej wskazanej w planie, które naleŜą do zadań
własnych Gminy.

Nazwa zadania

Sposób realizacji

Drogi publiczne w klasie dróg dojazdowych i
wewnętrznych z infrastrukturą techniczną
(wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, parkingi) oznaczone symbolami
1KDd,1KDw

BudŜet Gminy +
źródła zewnętrzne z
UE
Okres realizacji 2007
- 2013

Rewitalizacja rzeki Lega w zakresie budowy
infrastruktury społeczno – turystycznej. Teren
oznaczony symbolem 1WS

BudŜet Gminy +
źródła zewnętrzne z
UE
Okres realizacji 2007
- 2013

Zagospodarowanie terenów oznaczonych
symbolami 1PM, 2PM pod rekreację i
wypoczynek.

BudŜet Gminy +
źródła zewnętrzne z
UE
Okres realizacji 2007
- 2013

Zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania
parkingów, dojazdów, przejścia pieszego,
urządzenia miejsc do selektywnej zbiórki
odpadów, oświetlenia na obszarze oznaczonym
symbolem 1 MWU w granicach działek będących
własnością gminy Olecko

BudŜet Gminy +
źródła zewnętrzne z
UE
Okres realizacji 2007
- 2013

Urządzenie terenów zieleni urządzonej w
obszarach oznaczonych symbolami 1ZP, 4ZP.

BudŜet Gminy +
źródła zewnętrzne z
UE
Okres realizacji 2007
- 2013
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1167
UCHWAŁA Nr V/36/07
Rady Gminy Wielbark
z dnia 4 kwietnia 2007 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wielbarku.

1. Gimnazjum: Baranowo, Borki Wielbarskie, Ciemna
Dąbrowa, Głuch, Jakubowy Borek, Jankowo, Jesionowiec,
Kipary, Kołodziejowy Grąd, Kucbork, Lejkowo, Lesiny
Małe, Lesiny Wielkie, Łatana Mała, Łatana Wielka, Łysak,
Maliniak, Nowojowiec, Olędry, Ostrowy, Piwnice Wielkie,
Przeździęk Mały, Przeździęk Wielki, Róklas, Sędrowo,
Stachy, Wesołowo, Wesołówko, Wielbark, WyŜegi,
Zabielę, Zapadki, Zieleniec, Zieleniec Mały.

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1,
2, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr
281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i
Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr
208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658) oraz art. 18 ust. 2 pkt
9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) po uzyskaniu pozytywnej
opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Rada
Gminy Wielbark uchwala, co następuje:

2.
Szkoła
Podstawowa:
Wielbark,
Kołodziejowy Grąd, Piwnice Wielkie, WyŜegi.

Stachy,

§ 4. Zespół jest jednostką budŜetową prowadzoną
przez Gminę Wielbark.
§ 5. Pracownicy zatrudnieni w placówkach, o których
mowa w § 1 ust. 2 stają się pracownikami Zespołu.

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2007 r. tworzy się Zespół
Szkół w Wielbarku, zwany dalej „Zespołem" z siedzibą
przy ulicy Kopernika 10.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z
wyłączeniem statutu Zespołu oraz w sposób zwyczajowy
przyjęty w Gminie Wielbark.

2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła "Podstawa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku,

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września
2007 r.

2) Gimnazjum w Wielbarku.
§ 2. Zespołowi nadaje się statut stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Andrzej Kimbar

§ 3. Obwód Zespołu obejmuje miejscowości:

1168
UCHWAŁA Nr VII/44/07
Rady Gminy Miłki
z dnia 12 kwietnia 2007 r.

o zmianie uchwały Rady Gminy Miłki w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Miłki miejsc sprzedaŜy i
podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów.

Rada Gminy Miłki, działając na podstawie art. 12 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. w Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami)
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Miłki Nr XVII/131/04 z
dnia 14 lipca 2004 r. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się liczbę punktów
alkoholowych (z wyjątkiem piwa):

sprzedaŜy

napojów

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 73

- 3783 Poz. 1168 i 1169

1) o zawartości pow. 4,5 % do 18,0 % alkoholu 50 punktów;
2) o zawartości powyŜej 18,0 % alkoholu - 30 punktów".

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Miłki.

Przewodniczący Rady Gminy Miłki
Jan Mikołaj Fedorowicz

1169
UCHWAŁA Nr VIII/49/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst z 2001 r. Dz. U. 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 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr
116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 17, poz. 128, Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) art.
110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593, Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i
Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz.
788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz.
1493 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr
249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 z 2007 r. Nr 35, poz.
219 i Nr 36, poz. 226) Rada Miejska w Dobrym Mieście
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobrym Mieście stanowiącym Załącznik Nr
1 do uchwały Nr XXXI/215/04 Rady Miejskiej w Dobrym
Mieście z dnia 7 października 2004 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobrym Mieście zmienionej uchwałą Nr
XL/284/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31
marca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:

a) po pkt 10 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:
„11) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o
postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej(Dz.U.Nr86, poz. 732,
z późniejszymi zmianami),
12) innych ustaw nakładających zadania na ośrodki
pomocy społecznej”,
b) dotychczasowe punkty 11 i 12 otrzymują
numerację 13 i 14;
2) w § 11 ust. 1 po pkt j, kropkę zastępuje się
przecinkiem i dodaje się pkt k i l w brzmieniu:
„k) przyznawanie
i
wypłacanie
zaliczek
alimentacyjnych oraz prowadzenie postępowania
wobec dłuŜników alimentacyjnych,
l) koordynację i realizację zadań w zakresie
profilaktyki
i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
oraz integracji społecznej osób
uzaleŜnionych od alkoholu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dobrego Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Łańko
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1170
UCHWAŁA Nr VIII/51/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian w Statucie sołectwa Smolajny.

„§ 28. Dla dokonania waŜnego wyboru sołtysa i rady
sołeckiej wymagana jest na zebraniu obecność co
1
najmniej /10 mieszkańców uprawnionych do głosowania”.

Na podstawie art. 35 ustawy o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.
U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)
oraz § 43 Statutu sołectwa Smolajny, Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w
Dobrym Mieście.

§ 1. W statucie sołectwa Smolajny, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr XLIII/324/05 z dnia 30 maja
2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Smolajny,
§ 28 otrzymuje brzmienie:

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Łańko

1171
UCHWAŁA Nr X/81/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach oraz zasad zwalniania ich od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr
220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95) po
uzyskaniu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie, Rada Miasta Olsztyn uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar zniŜek
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
i
opiekuńczych
dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach oraz zasady zwalniania ich od realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), zwanej
dalej „Kartą Nauczyciela”, o liczbę godzin zajęć
stanowiącą róŜnicę między obowiązującym nauczyciela
tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w
poniŜszej tabeli:
Lp.

Stanowisko kierownicze

1

2

Tygodniowy wymiar
godzin zajęć
3

Dyrektor przedszkola czynnego ponad
5 godzin dziennie liczącego:
1) do 4 oddziałów
2) 5-7 oddziałów
3) 8 i więcej oddziałów

8
6
4

wicedyrektor przedszkola liczącego:
1) 6-7 oddziałów
2) 8 i więcej oddziałów

12
8

1

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez
bliŜszego określenia, o szkole - naleŜy przez to rozumieć
takŜe przedszkole, zespół szkół, placówki oświatowowychowawcze
oraz
poradnie
psychologicznopedagogiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn.
§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach, obniŜa się tygodniowy

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 73

2

Dyrektor szkoły (zespołu) z wyjątkiem
szkoły specjalnej (zespołu szkół
specjalnych) liczącej:
1) do 8 oddziałów
2) 9 i więcej
wicedyrektor szkoły (zespołu) o
liczbie:
1) do 13 oddziałów
2) 14 i więcej oddziałów

3

4

5

Dyrektor poradni psychologicznopedagogicznej
Wicedyrektor poradni psychologicznopedagogicznej

7

8

9

10
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§ 5. 1. Dyrektor szkoły moŜe być zwolniony w danym
roku szkolnym z obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru godzin zajęć, w przypadku:
6
3

9
7
10
14

6
4

wicedyrektor specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego:
1) do 200 wychowanków
2) powyŜej 200 wychowanków

10
8

Dyrektor szkoły przyszpitalnej:
1
1) do 40 uczniów średniorocznie
2) powyŜej 40 uczniów
średniorocznie1

Dyrektor pałacu młodzieŜy
Wicedyrektor pałacu młodzieŜy
Kierownik działu
Kierownik warsztatu szkolnego
(szkolenia praktycznego) we
wszystkich typach szkół
Kierownik internatu liczącego:
1) do 100 wychowanków
2) od 101-200 wychowanków
3) powyŜej 200 wychowanków
Kierownik internatu w specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym,
liczącym:
1) do 100 wychowanków
2) powyŜej 100 wychowanków
Koordynator nauczania
dwujęzycznego

1) złoŜonych zadań realizowanych przez szkołę,
2) wykonywania zadania nałoŜonego przez organ
prowadzący szkołę, którego czas realizacji byłby nie
krótszy niŜ 5 miesięcy,
3) wystąpienia w organizacji pracy szkoły warunków
uniemoŜliwiających
realizowanie
tygodniowego
wymiaru godzin zajęć.
2. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1 nie moŜe
realizować godzin ponadwymiarowych.

Dyrektor specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego:
1) do 200 wychowanków
2) powyŜej 200 wychowanków

kierownik wychowania w szkole
przyszpitalnej
6

- 3785 -

8
4

12
4
8
12

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
pozostałych nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkole.
§ 6. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkole mogą być przydzielone godziny
ponadwymiarowe tylko w przypadku, gdy z planów
nauczania przedmiotu wynika taka potrzeba, jednak nie
więcej niŜ 6 godzin tygodniowo.
§ 7. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 3 odnosi się
równieŜ
do
nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono
te stanowiska, z tym Ŝe obowiązuje on tych nauczycieli od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

8

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Olsztyn.
14
10
8

10
8

12

1

suma uczniów w szkole przyszpitalnej w miesiącach IX-IV roku
szkolnego
poprzedzającego
rok
szkolny
na
który
przygotowywany jest arkusz organizacji szkoły, podzielona przez
sumę liczby dni nauki w tych miesiącach.

§ 4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole,
ustala się w danym roku szkolnym, w oparciu o liczbę
oddziałów lub wychowanków zamieszczonych w arkuszu
organizacji szkoły.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVII/511/2000 Rady
Miejskiej w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2000 roku w
sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniŜek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
i
opiekuńczych
dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach oraz zasad zwalniania ich
od realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
zmieniona uchwałą Nr XXXVI/592/2000 Rady Miejskiej w
Olsztynie z dnia 27 września 2000 r. oraz uchwałą Nr
XII/188/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 6 sierpnia 2003 r.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od
1 września 2007 roku.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski
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UCHWAŁA Nr X/84/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Olsztyna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Olsztyn uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Nadaje się ulicy w Osiedlu Nad Jeziorem
Długim i na Osiedlu Dajtki nazwę Aleja Roberta
Schumana.

2. Szczegółową lokalizację ulicy ilustruje mapka z
planu sytuacyjnego osiedla stanowiąca załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 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.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski
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UCHWAŁA Nr VII/56/07
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska
Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

3) w § 64 w pkt 7 liczbę „4 %" zastępuje się liczbą „5 %"
oraz po wyrazach „przez Radę Miejską „ dopisuje się
wyrazy „ i Burmistrza Miasta i Gminy",
4) w § 64 w pkt 2, 3, 4, 5, 7 wyrazy „kwoty bazowej"
poprzedza się wyrazem „półtorakrotności".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 1. W Statucie Miasta i Gminy Ruciane-Nida
uchwalonym uchwałą Nr X/46/03 Rady Miejskiej w
Rucianem-Nidzie z dnia 17 czerwca 2003 r. wprowadza
się następujące zmiany:

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

1) wyrazy „Rada Miejska w Rucianem-Nidzie „ zastępuje
się wyrazami „ Rada Miejska Ruciane-Nida",

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dietmar Georg Lange

2) w § 47 w pkt 1 skreśla się wyraz „ponumerowanych",
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ZARZĄDZENIE Nr 18/2007
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, 3 i 4
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia
2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r.
Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zarządzenie ustala wymagania jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegajmy się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące
wymagania:

1) do przewozu odpadów uŜywać specjalistycznych
pojazdów,
przystosowanych
do
opróŜniania
pojemników na odpady. Stan techniczny pojazdów
powinien zapewniać transport odpadów w sposób
bezpieczny dla środowiska zgodnie z Gminnym
Planem Gospodarki Odpadami zwanym dalej „GPGO",
2) samochody słuŜące do przewoŜenia odpadów stałych
powinny być szczelne i oznakowane w sposób
umoŜliwiający identyfikację przedsiębiorcy,
3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru
odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających
biodegradacji, zgodnie z zapisami Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Elbląg i zapisami GPGO,
4) posiadać
środki
techniczne
umoŜliwiające
zorganizowanie selektywnego odbioru odpadów
zebranych
selektywnie
zgodnie
z
zapisami

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 73

- 3789 Poz. 1174

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Elbląg i GPGO,
d)
5) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru
odpadów wielkogabarytowych,
e)
6) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru
odpadów
niebezpiecznych,
elektrycznych
i
elektronicznych,

f)
g)

7) posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami
odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie
odbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym
odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z
odpadów komunalnych typu: zuŜyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, baterie, akumulatory itp.,
8) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru
odpadów z remontów,
9) przedsiębiorca jest obowiązany wyposaŜyć klienta, z
którym ma podpisaną umowę, w pojemniki lub worki
określone w uchwale Nr IV/16/07 Rady Gminy w
Elblągu z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Elbląg,
10) przedsiębiorca odpowiada za stan techniczny i
sanitarny pojemników na odpady,
11) pojemniki na odpady muszą być znormalizowane,
przystosowane do mechanicznego opróŜniania lub
transportu przez specjalistyczne samochody,
12) przedsiębiorca jest obowiązany do codziennego
mycia i dezynfekcji sprzętu uŜywanego do transportu
odpadów,

elektrycznego i elektronicznego przez uprawniony
zakład (odbiorcę),
zebranej
selektywnie
frakcji
odpadów
niebezpiecznych
zawartych
w
odpadach
komunalnych przez uprawniony zakład (odbiorcę),
zebranych selektywnie odpadów budowlanych z
remontów przez uprawniony zakład (odbiorcę),
zebranych selektywnie odpadów ulegających
biodegradacji przez kompostowanie,
posiadać
moŜliwość
selekcji
odpadów
zmieszanych w stopniu umoŜliwiającym osiąganie
w kolejnych latach wskaźników odzysku i
recyklingu zgodnie z wyznaczonymi limitami w
GPGO w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli
nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu
wystarczającym.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i
transport
nieczystości
ciekłych
od
właścicieli
nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1) nieczystości ciekłe powinny być odbierane i
przewoŜone z wykorzystaniem specjalistycznych
samochodów i przyczep ciągnikowych asenizacyjnych
będących w stanie technicznym zapewniającym
bezpieczny dla środowiska transport nieczystości,
2) przedsiębiorca jest obowiązany do codziennego mycia
i dezynfekcji sprzętu uŜywanego do transportu
nieczystości ciekłych,
3) samochody słuŜące do przewoŜenia nieczystości
ciekłych powinny być szczelne i oznakowane w
sposób umoŜliwiający identyfikację przedsiębiorcy,

13) teren bazy transportowej musi być ogrodzony i
utwardzony oraz posiadać niezbędne zaplecze
socjalno-techniczne,

4) samochody odbierające nieczystości ciekłe powinny
spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U Nr 193,
poz. 1617),

14) baza transportowa powinna być wyposaŜona w
instalacje i urządzenia przystosowane do mycia i
dezynfekcji samochodów i pojemników na odpady,

5) teren bazy transportowej musi być ogrodzony i
utwardzony oraz posiadać niezbędne zaplecze
socjalno-techniczne,

15) teren bazy powinien być skanalizowany,

6) baza transportowa powinna być wyposaŜona w
instalacje i urządzenia przystosowane do mycia i
dezynfekcji samochodów,

16) woda z mycia i dezynfekcji pojemników i pojazdów
powinna spływać do kanalizacji sanitarnej poprzez
separator,
17) posiadać udokumentowaną gotowość odbioru:
a) odpadów komunalnych nie podlegających selekcji
przez miejskie składowisko odpadów w Elblągu
oraz składowisko odpadów komunalnych w
Robitach (lub inne składowiska odpadów o
uregulowanej sytuacji formalno-prawnej),
b) zebranych selektywnie opakowań z papieru i
tektury oraz papieru i tektury nieopakowaniowych,
opakowań wielomateriałowych, opakowań z
tworzyw sztucznych, tekstyliów, opakowań ze
szkła, opakowań z blachy stalowej i z aluminium
oraz metali przez uprawniony zakład (odbiorcę),
c) zebranych
selektywnie
odpadów
wielkogabarytowych
oraz
zuŜytego
sprzętu

7) teren bazy powinien być skanalizowany,
8) woda z mycia i dezynfekcji pojemników i pojazdów
powinna spływać do kanalizacji sanitarnej poprzez
separator.
§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie
internetowej Urzędu Gminy Elbląg i wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Wójt Gminy Elbląg
Grzegorz Nowaczyk
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