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ROZDZIAŁ VIII

DODATEK MIESZKANIOWY

§ 39

Zgodnie z art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela nauczycielowi 

posiadaj>cemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska 

nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie nicszym nic 
połowa obowi>zuj>cego wymiaru zajCć w szkołach połoco-

nych na terenie wiejskim lub w mieWcie do 5.000 mieszkaM-

ców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

§ 40

Nauczycielowi i jego współmałconkowi bCd>cemu takce 

nauczycielem, stale z nim zamieszkuj>cemu, przysługuje 

tylko jeden dodatek w wysokoWci okreWlonej w art. 54 ust. 8 

Karty Nauczyciela. Małconkowie wspólnie okreWlaj> praco-

dawcC, który bCdzie wypłacał dodatek.

§ 41

Dodatek przysługuje nauczycielowi niezalecnie od tytułu 

prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkal-

nego.

§ 42

Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesi>ca 

nastCpuj>cego po miesi>cu, w którym złocono wniosek o 

jego przyznanie, a jeceli wniosek złocono pierwszego dnia 

miesi>ca to przyznanie nastCpuje od tego miesi>ca.

§ 43

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a 

takce w okresach:

1. nie Wwiadczenia pracy, za które przysługuje wynagro- 

dzenie,

2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego

3. odbywania zasadniczej słucby wojskowej, okresowej 

słucby wojskowej: w przypadku jednak gdy z 

nauczycielem powołanym do słucby była umowa o pracC 

na czas okreWlony, dodatek wypłaca siC nie dłucej nic do 

koMca okresu na który umowa ta została zawarta.

4. korzystania z urlopu wypoczynkowego przewidzianego 

w odrCbnych przepisach.

§ 44

1. Dodatek przyznaje siC na wniosek nauczyciela (dyrektora 

szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli bCd>cych 

współmałconkami z uwzglCdnieniem § 43.

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły a 

dyrektorowi – Burmistrz

§ 45

WysokoWć nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

uzalecniona jest od liczby członków rodziny i wynosi:

1. 6% miesiCcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za 

pracC ogłaszanego w rozporz>dzeniu Rady Ministrów, 

zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem” 

 – dla 1 osoby

2. 8% minimalnego wynagrodzenia – dla 2 osób

3. 10% minimalnego wynagrodzenia – dla 3 osób

4. 12% minimalnego wynagrodzenia – dla 4 i wiCcej osób.

Kwoty przypadaj>cego dodatku zaokr>glane s> do peł-
nych złotych. Do członków rodziny zalicza siC: nauczyciela 

oraz wspólnie z nim zamieszkuj>cych (współmałconka oraz 

dzieci, a takce rodziców pozostaj>cych na jego wył>cznym 

utrzymaniu). Nauczyciel winien powiadomić dyrektora pla-

cówki o kacdej zmianie liczby uprawnionych członków do  

tego dodatku.

§ 46

Dodatek mieszkaniowy wypłaca siC z góry, w terminie 

wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ IX

DODATEK WIEJSKI

§ 47

1. Zgodnie z art. 54 pkt 5 nauczycielowi zatrudnionemu na 

terenie Gminy KCpice przysługuje 10% dodatek wiejski.

2. Dodatek wiejski wypłaca siC z góry w terminie wypłaty 

wynagrodzenia.

3. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a 

takce w okresach:

a. nie Wwiadczenia pracy, za które przysługuje wynagro-

dzenie,

b. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego

c. korzystania z urlopu wypoczynkowego przewidzianego 

w odrCbnych przepisach.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOLCOWE

§ 48

Regulamin wynagradzania uchwala Rada Miejska w 

KCpicach po uzgodnieniu ze zwi>zkami zawodowymi dzia-

łaj>cymi w szkołach prowadzonych przez GminC KCpice.

§ 49

Zmian w regulaminie dokonuje Rada Miejska w KCpicach 

po uzgodnieniu ze zwi>zkami zawodowymi działaj>cymi w 

szkołach prowadzonych przez GminC KCpice.
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ROZSTRZYGNIBCIE NADZORCZE

WOJEWODY POMORSKIEGO

NK.VI.BS.0911/61/09

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Działaj>c na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

stwierdza siC niewacnoWć 

uchwały Nr XXVIII/200/2009 Rady Gminy Lipnica z dnia 

26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/192/

09 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu rekreacji indywidualnej Letnisko Borowy Młyn

Uzasadnienie

Postanowieniem § 1 ww. uchwały, dorCczonej organowi 

nadzoru dnia 1 kwietnia 2009 r., dokonano zmiany § 12 

uchwały Nr XXVII/192/09 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 

5 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-
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darowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej 

Letnisko Borowy Młyn, okreWlaj>cego wysokoWć stawki pro-

centowej słuc>cej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 

wzrostu wartoWci nieruchomoWci objCtych planem.

Stosownie do art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 poz. 717 ze zm.) dokonywanie zmian w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego winno odbywać 
siC w takim samym trybie jak jego uchwalanie. Wymóg ten 

nie został zachowany przy podejmowaniu kwestionowanej 

uchwały, w której bezpodstawnie zastosowano – jak wynika 

z jej uzasadnienia - tryb prostowania omyłkowych zapisów, 

nieprzewidziany w ustawie. Zgodnie zaW z art. 28 ust. 1 ww.  

ustawy naruszenie zasad sporz>dzania planu miejscowego, 

istotne naruszenie trybu ich sporz>dzania, a takce narusze-

nie właWciwoWci organów w tym zakresie, powoduj>  niewac-
noWć uchwały rady gminy w całoWci lub czCWci.

Z pisma Przewodnicz>cego Rady Gminy w Lipnicy z 

dnia 22 kwietnia 2009 r. wynika, ce Rada Gminy odmawia 

uchylenia zakwestionowanej uchwały, w zwi>zku z czym  

konieczne stało siC stwierdzenie jej niewacnoWci.

Od niniejszego rozstrzygniCcia nadzorczego słucy skarga 

do Wojewódzkiego S>du Administracyjnego w GdaMsku w 

terminie 30 dni od dni jego dorCczenia za poWrednictwem 

Wojewody Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski

Roman Zaborowski
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 UCHWAŁA Nr XXXV-344/2009

Rady Miejskiej w LCborku

 z dnia 31 marca 2009 r.

 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadz>-

cym jest Gmina Miasto LCbork.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 

poz. 1591 ze zm.); art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 

z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.); rozporz>dzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w 

sprawie wysokoWci minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawa-

nia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-

gradzania za pracC w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22 

poz. 181 ze zm.) po uzgodnieniu ze zwi>zkami zawodowymi 

zrzeszaj>cymi nauczycieli uchwala siC, co nastCpuje:

Ustala siC:

Regulamin wynagradzania

nauczycieli szkół i przedszkoli,

dla których organem prowadz>cym jest Gmina Miasto 

LCbork

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin stosuje siC do nauczycieli zatrudnio-

nych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, 

zespole szkół, prowadzonych przez GminC Miasto LCbork.

§ 2

Ilekroć w dalszej czCWci regulaminu jest mowa, bez blic-
szego okreWlenia o: szkole, nauczycielu, uczniu nalecy je 

rozumieć w znaczeniu ustalonym przez ustawC o systemie 

oWwiaty.

Rozdział II
Dodatek za wysługC lat

§ 3

1. Warunkiem przyznania lub zmiany wysokoWci dodatku 

za wysługC lat jest udokumentowanie przez nauczyciela 

okresu pracy potwierdzaj>cego nabycie prawa do dodatku 

lub uzasadniaj>cego zmianC jego wysokoWci.

2. Udokumentowanie prawa do okreWlonej stawki dodatku 

za wysługC lat nastCpuje poprzez przedstawienie 

oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionych 

odpisów (kopii) tych dokumentów.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny

§ 4

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywa-

cyjnego jest systematyczne i szczególnie efektywne wypeł-
nianie zadaM i obowi>zków zwi>zanych z powierzonym 

stanowiskiem, rzetelne i terminowe wykonywanie poleceM 

słucbowych, przestrzeganie dyscypliny pracy, prawidłowe 

prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej 

w zakresie właWciwym dla zajmowanego stanowiska oraz w 

przypadku stanowisk kierowniczych prawidłowe organizowa-

nie pracy szkoły, jej komórek organizacyjnych i podległych 

pracowników (stosownie do zakresu obowi>zków), a takce 

spełnienie jednej b>da kilku z ponicszych przesłanek:

a) uzyskanie osi>gniCć w realizowanym procesie 

dydaktycznym oraz osi>gniCć wychowawczo-opiekuM- 

czych:

- praca nauczyciela skutkuj>ca uzyskiwaniem przez 

uczniów, z uwzglCdnieniem ich mocliwoWci oraz 

warunków pracy nauczyciela, dobrych osi>gniCć  
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wyni-

kami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 

i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawo-

dach, olimpiadach itp.,

- wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkuj>-

cych efektami w procesie kształcenia i wychowania,

- umiejCtne rozwi>zywanie problemów wychowawczych 

uczniów we współpracy z ich rodzicami,

- pełne rozpoznanie Wrodowiska wychowawczego 

uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 

uczniów potrzebuj>cych szczególnej opieki,

b) dobra jakoWć Wwiadczonej pracy, w tym zwi>zanej z 

powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym 

zadaniem lub zajCciem:


