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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

DOTYCZĄCY ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr XXXIV/262/2009

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym Rada Miejska w Grodzisku Wielkopol-
skim nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i 
usEugowej w Grodzisku Wielkopolskim, poniewar 
uwagi nie zostaEy wniesione.
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

DOTYCZĄCY ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZA-

KRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASA-

DACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr XXXIV/262/2009

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2009 r.

Realizacja ustaleG planu obciąry gminę finansowo 
w związku z budową infrastruktury technicznej - 
drogi, kanalizacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz 

o[wietlenia ulicy, poniewar teren objęty opracowa-

niem jest w większo[ci wEasno[cią gminy.

2807

UCHWADA Nr XXXIV/263/2009 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego  
dziaEki nr 3946, 3947, 3948/1, 3948/2, 3948/3, 3948/4, 3948/5, 3948/6, 3948/7, poEoronego  

w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Wielichowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póp-
niejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80, 
poz. 717 z pópniejszymi zmianami) oraz UchwaEy 
Nr XV/108/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wiel-
kopolskim z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obej-
mującego dziaEki nr 3946, 3947, 3948/1, 3948/2, 
3948/3, 3948/4, 3948/5, 3948/6, 3948/7, poEo-

ronego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Wieli-
chowskiej Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim 
uchwala, co następuje.

ROZDZIAD I
Przepisy wstępne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego dla terenu obejmującego dziaEki 
nr 3946, 3947, 3948/1, 3948/2, 3948/3, 3948/4, 

3948/5, 3948/6, 3948/7, poEoronego w Grodzisku 
Wielkopolskim przy ul. Wielichowskiej, zwany da-

lej ｧplanemｦ, stwierdzając zgodno[ć z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Grodzisk Wielkopolski 
zatwierdzonego uchwaEą nr XLII/268/2002 z dnia 
19 wrze[nia 2002 roku Rady Miejskiej w Grodzisku 
Wielkopolskim.

2. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 - czę[ć graficzna planu, zwana 

dalej ｧrysunkiem planuｦ;
2) zaEącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu planu;
3) zaEącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie re-

alizacji, zapisanych w planie inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych.

3. Granice obszaru objętego planem okre[la rysunek.

§2.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
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1) granice obszaru objętego planem miejscowym;
2) symbole oznaczające przeznaczenie terenów;
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów 

budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów bu-

dowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi.
2. PozostaEe, nie wymienione w ust. 1 elementy 

rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są 
obowiązującymi ustaleniami planu.

§3. Ilekroć w dalszych przepisach mniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą od-

legEo[ć sytuowania [ciany zewnętrznej budyn-

ku od linii rozgraniczającej terenu;
2) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-

nu, o którym mowa w §1 uchwaEy;
3) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 

przez to rozumieć inne pródEa prawa;
4) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir pod-

stawowe, które uzupeEniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe;

5) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi;

6) terenie - nalery przez to rozumieć czę[ć obsza-

ru planu, wyznaczoną na rysunku planu linią 
rozgraniczającą, o okre[lonym przeznaczeniu, 
oznaczony na rysunku planu symbolem;

7) uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-

jące rycie albo dokuczliwe dla otaczającego 
[rodowiska lub je degradujące, powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska 
okre[lonych w przepisach odrębnych, w szcze-

gólno[ci takie jak: szkodliwe promieniowanie i 
oddziaEywanie pól elektromagnetycznych, haEas 
i drgania, zanieczyszczenia wód powierzchnio-

wych, zanieczyszczenia gruntu i wód grunto-

wych, zanieczyszczenie powietrza, skEadowa-

nie odpadów, odory i nieprzyjemne zapachy;
8) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą Uchwa-

Eę Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim.

ROZDZIAD II
Przepisy ogólne

§4. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego. Ustala się:
1) nakaz dostosowania realizowanych elementów 

zagospodarowania skalą, jako[cią i charakte-

rem do peEnionych funkcji i krajobrazu;
2) nakaz wznoszenia budynków zgodnie z nieprze-

kraczalnymi liniami zabudowy. Usytuowanie li-
nii zabudowy okre[la rysunek planu.

§5. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego. Ustala się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaEywać na [rodowisko, dla których 
wymagane jest sporządzenie raportu o od-

dziaEywaniu przedsięwzięcia na [rodowisko, 
za wyjątkiem linii elektroenergetycznych, in-

frastruktury technicznej i drogowej sEurących 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb inwesto-

rów;
2) nakaz zagospodarowania odpadów zgodnie z 

przepisami szczególnymi i odrębnymi;
3) nakaz zwiększenia zadrzewieG peEniących rolę 

zieleni izolacyjnej wzdEur granic nieruchomo[ci 
opracowania.

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej. Ustala się 
obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków w Poznaniu, inwestycji związa-

nych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przed-

miotowego terenu a wymagających prac ziemnych, 
celem ustalenia obowiązującego inwestora zakresu 
badaG archeologicznych.

§7. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-

nia przestrzeni publicznej. Ustala się:
1) następujące tereny przestrzeni publicznej: te-

reny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KD, KDG i KDL;

2) zakaz umieszczania reklam w pasach drogo-

wych;
3) morliwo[ć lokalizacji tablic informacyjnych i 

szyldów związanych z prowadzoną dziaEalno[-
cią gospodarczą na ogrodzeniach, przy wej[ciu 
gEównym do budynku lub lokalu usEugowego, 
na jego fasadzie lub przy wjazdach na teren o 
wielko[ci nie większej nir 1,5 x 1,0 m i ilo[ci 
dostosowanej do potrzeb;

4) morliwo[ć realizacji zielem ozdobnej i izolacyj-
nej.

ROZDZIAD III
Przepisy szczegóEowe

§8. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania. Przedmiotem ustaleG 
planu są:

1) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-

gazynów oznaczone na rysunku planu symbo-

lem P1, P2, P3, P4;
2) teren wód powierzchniowych oznaczony na ry-

sunku planu symbolem WS;
3) teren drogi publicznej (gEównej), oznaczony na 

rysunku planu symbolem KDG;
4) tereny dróg publicznych (lokalnych), oznaczone 

na rysunku planu symbolem 1KD, 2KD;
5) teren pod poszerzenie drogi publicznej (lokalnej), 

oznaczony na rysunku planu symbolem KDL.
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§9.1. Dla obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-

gazynów P1, P2, P3, P4 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - dziaEalno[ć gospo-

darcza związana z produkcją, skEadowaniem i 
magazynowaniem;

2) przeznaczenie dopuszczalne - usEugi, handel;
3) dziaEki o minimalnej powierzchni 8.000 m2 i mi-

nimalnej szeroko[ci 50,0 m, istnieje morliwo[ć 
Eączenia sąsiadujących dziaEek; dopuszcza się 
dziaEki o powierzchni mniejszej nir 8.000 m2 i 

minimalnej szeroko[ci 50,0 m, pod warunkiem 
wydzielenia dróg wewnętrznych, zapewniają-

cych dojazd do dziaEek;
4) obiekty budowane:

a) wolno stojące,
b) do trzech kondygnacji nadziemnych,
c) maksymalną wysoko[ć 12,0 m,
d) dowolne ksztaEty dachów, dostosowane do 

planowanej funkcji budynków;
5) lokalizację obiektów budowlanych zgodnie z 

naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy;

6) Eączną powierzchnię zabudowy nieprzekracza-

jącą 60% powierzchni dziaEki;
7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 

15% z wyEączeniem zieleni projektowanej na 
dachach i [cianach budynków oraz wypeEnieG 
w nawierzchniach arurowych;

8) morliwo[ć wyznaczania dróg wewnętrznych 
niepublicznych o szeroko[ci 10,0 m i maksy-

malnej szeroko[ci jezdni 6,0 m, odlegEo[ć nie-

przekraczalnej linii zabudowy od granicy pasa 
drogi - 5,0 m;

9) nakaz lokalizacji na dziaEce minimum trzech 
miejsc parkingowych dla samochodów na 10 
zatrudnionych pracowników;

10) morliwo[ć lokalizowania ekranów akustycz-
nych.

2. Dla terenu wód powierzchniowych WS ustala się:
1) nakaz zachowania istniejących rowów odwad-

niających;
2) morliwo[ć przebudowy na rurociąg.
3. Dla terenu drogi publicznej (gEównej) KDG usta-

la się:
1) teren rezerwy pod budowę obwodnicy drogi 

krajowej Nr 32, przyjmującej parametry tech-

niczne wEa[ciwe dla drogi klasy ｧGPｦ;
2) zachowanie dotychczasowego zagospodaro-

wania terenu, bez prawa lokalizowania nowej 
zabudowy, do czasu budowy drogi;

3) morliwo[ć lokalizowania urządzeG infrastruktu-

ry technicznej po uzyskaniu zgody administra-

tora drogi.
4. Dla terenu dróg publicznych (lokalnych) 1KD, 

2KD ustala się:
1) minimalną szeroko[ć pasa drogowego - 15,0 m;
2) ulicę jednojezdniową o minimalnej szeroko[ci 

6,0 m;
3) morliwo[ć budowy zatok postojowych wzdEur 

jezdni;

4) morliwo[ć realizacji chodników i [cierki rowe-

rowej;
5) nakaz zagospodarowania zielenią powierzchni 

nieutwardzonych.
5. Dla terenu pod poszerzenie drogi publicznej (lo-

kalnej) KDL ustala się:
1) pas rezerwy pod rozbudowę drogi publicznej 

(lokalnej) przyjmującej po rozbudowie szero-

ko[ć pasa drogowego 12,0 m;
2) zachowanie dotychczasowego zagospodaro-

wania terenu, bez prawa lokalizowania nowej 
zabudowy, do czasu przebudowy drogi;

3) morliwo[ć lokalizowania urządzeG infrastruktu-

ry technicznej po uzyskaniu zgody administra-

tora drogi.

§10. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych. Nie ustala się.

§11. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-

dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym. 
Nie ustala się.

§12. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy. Ustala się:

1) dla terenu P4 zakaz wznoszenia obiektów bu-

dowlanych w 5,0 m strefie ochronnej oraz na 
zlikwidowanym odwiercie Ujazd-5;

2) dla terenu P4, 2KD i KDG zakaz wznoszenia 
obiektów budowlanych w pasie technicznym o 
szeroko[ci 8,0 metrów istniejącego gazociągu 
(po 4,0 m po obu stronach gazociągu) do cza-

su jego likwidacji.

§13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infra-

struktury technicznej ustala się:
1) zaopatrzenie obiektów w wodę z sieci wodocią-

gowej zlokalizowanej w ul. Wielichowskiej;
2) odprowadzanie [cieków komunalnych do 

oczyszczalni [cieków sanitarnych za pomocą 
sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudo-

wania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się sto-

sowania atestowanych szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych na nieczysto[ci pEynne, oraz 
po ich zapeEnieniu wywozić [cieki do oczysz-
czalni [cieków;

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do sieci kanalizacji deszczowej a w przypadku 
braku kanalizacji - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną, Eączno[ć 
przewodową, gaz i w Eączno[ć telekomunikacyj-
ną z sieci z terenów jur zagospodarowanych;
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5) ogrzewanie z wykorzystaniem paliw o norma-

tywnej emisyjno[ci substancji do powietrza 
oraz alternatywnych pródeE energii na nowo za-

inwestowanych terenach;
6) obsEugę komunikacyjną poprzez drogi zbiorcze 

1KD i 2KD oraz poprzez drogę powiatową - ul. 
Wielichowska i drogę gminną- ul. Gorzelniana;

7) morliwo[ć budowy stacji transformatorowych 
na terenach P z bezpo[rednim dostępem do 
drogi publicznej;

8) morliwo[ć przebudowy urządzeG elektroener-
getycznych na drodze usunięcia kolizji tj. kosz-
tem i staraniem podmiotów wnioskujących na 
podstawie warunków technicznych uzyska-

nych przez zarządcę sieci;
9) przyEączenie odbiorców do sieci zgodnie z 

obowiązującym prawem energetycznym, po 
uprzednim wystąpieniu z wnioskiem o okre[le-

nie warunków przyEączenia wraz z wymagany-

mi zaEącznikami;
10) morliwo[ć lokalizacji obiektów infrastruktury 

technicznej (przepompownie [cieków, itp.) w 
sąsiedztwie pasów drogowych, na terenach 
o innych funkcjach, z dostępem do dróg pub-

licznych, równier za po[rednictwem dróg we-

wnętrznych;
11) morliwo[ć prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej w pasach dróg 1KD, 2KD i KDL.

§14. Sposób i termin tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania terenów. Nie 
ustala się.

§15. Stawki procentowe, na podstawie, których 
ustaEa się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. Dla 
terenów P1, P2, P3, P4 ustala się stawkę procento-

wą w wysoko[ci 30%, dla terenów WS, KDG, 1KD, 
2KD, KDL ustala się stawkę procentową 0,5%.

ROZDZIAD IV
Przepisy koGcowe

§16. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy, 
je[li nastąpi:

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek przepi-
sów szczególnych, chyba re z ich tre[ci będzie 
wynikaE obowiązek dokonania zmiany planu;

2) zmiana wymienionego w planie numeru ewi-
dencyjnego dziaEki.

§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§18. Traci moc UchwaEa Nr XXIX/220/2009 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 
stycznia 2009 roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obej-
mującego dziaEki nr 3946, 3947, 3948/1, 3948/2, 
3948/3, 3948/4, 3948/5, 3948/6, 3948/7, poEo-

ronego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Wieli-
chowskiej.

§19. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Marek Kinecki
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

DOTYCZĄCY ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr XXXIV/263/2009

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym Rada Miejska w Grodzisku Wielkopol-
skim nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu obejmującego dziaEki nr 
3946, 3947, 3948/1, 3948/2, 3948/3, 3948/4, 
3948/5, 3948/6, 3948/7, poEoronego w Grodzisku 
Wielkopolskim przy ul. Wielichowskiej, poniewar 
uwagi nie zostaEy wniesione.
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

DOTYCZĄCY ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZA-

KRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASA-

DACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr XXXIV/263/2009

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2009 r.

Realizacja ustaleG planu obciąry gminę finansowo w 
związku z budową infrastruktury technicznej - dróg, 
kanalizacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz o[wiet-

lenia ulicy a takre wykupem terenu pod projektowane 
drogi.
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UCHWADA Nr XXV/223/2009 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

z dnia 26 czerwca 2009 r. 

w sprawie okre[lenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki okre[lone dla stanowisk o rórnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru obnirek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli 

peEniących inne stanowiska kierownicze w placówkach o[wiatowych, ustalenia tygodniowego obowiązko-

wego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, logopedów i nauczycieli 
prowadzących zajęcia w formie zaocznej oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest rórny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 42 
ust. 7, art. 42a ust. 1, 42 ust. 6 i art. 91d 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; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, 
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, 
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, 

poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, 
poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 
458 i Nr 67, poz. 572) Rada Miejska w Opalenicy 
uchwala, co następuje:

§1.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki okre[lone dla stanowisk o rórnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
ustala się w ten sposób, by suma odpowiednich 
czę[ci kardego wymiaru godzin, liczona jako suma 
czę[ci etatów, byEa równa liczbie jeden.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, 
ustalony wg zasady okre[lonej w ust. 1, zaokrągla 
się do peEnych godzin w ten sposób, re warto[ci do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za peEną godzinę.


