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PozŁ ńń24 
 

UCHWAIA NR XXVIIIł39ńłŃ9 
Rady Gminy Śobra 

z dnia 28 maja 2ŃŃ9 rŁ 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śobra w obrębie Śobra 
w obszarze dziaJek nr ń68ł23 - ń68ł26, ń68ł29 - ń68ł33, ń68ł39 - ń68ł43, ń68ł48, 

cze`ć dziaJki nr ń68ł28 i 246, poJowonych przy ulŁ źagrodowejŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20, w związku z artŁ 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zago-
s”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, 
”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, 
”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127Ł ”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, 
”ozŁ 1413) Rada Gminy uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XXXIIIł425ł06 Rady Gminy Śobra z dnia 25 maja 2006 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzania zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śobra 
w obrębie Śobra, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Śobra (uchwaJa Nr IIIł48ł02 Rady Gminy Śobra z dnia 30 grudnia 2002 rŁ) uchwala 
się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śobra w obrębie Śobra, zwaną 
dalej zmianą ”lanuŁ 

2Ł źmiana ”lanu obejmuje dziaJki nr 168ł23 - 168ł26, 168ł29 - 168ł33, 168ł39 - 168ł43, 168ł48, 
cze`ć dziaJki nr 168ł28 i 246 w obrębie ŚobraŁ 

3Ł Granice obszaru objętego zmianą ”lanem okre`la rysunek zmiany ”lanu w skali 1:500Ł 

§ 2Ł Przedmiotem zmiany ”lanu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obszary Jąk, wyJą-
czone z zabudowyŁ 

§ 3Ł 1Ł Rysunek zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w skali 1:500 stanowi 
zaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2Ł Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Śobra 
w skali 1:10000 (uchwaJa Nr IIIł48ł02 Rady Gminy Śobra a dnia 30 grudnia 2002 rŁ) stanowi zaJącznik 
nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3Ł Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi zaJącznik nr 3, 
będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4Ł Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany ”lanu stanowi zaJącznik nr 4, 
będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

RozdziaJ ń 
źasady konstrukcji zmiany planu 

§ 4Ł 1Ł Obszar zmiany ”lanu ”odzielony jest na tereny, dla których ustala się ”rzeznaczenie, zasady 
zabudowy i zagos”odarowania terenuŁ 

2Ł Tereny oznaczone są na rysunku zmiany ”lanu oraz w tek`cie zmiany ”lanu w s”osób nastę”ujący: 

1) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug wbudowanych; 
2) KPJ - ciąg ”ieszo - jezdny; 
3) Rź - JąkiŁ 

3Ł Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ 
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4Ł Ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach ustaleL: 

1) ustalenia funkcjonalne; 
2) ustalenia ekologiczne; 
3) ustalenia form zabudowy i s”osobu zagos”odarowania terenu; 
4) ustalenia zasad ”arcelacji; 
5) ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej; 
6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnejŁ 

5Ł PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJowe dla 
terenu, w którym znajduje się dany obszarŁ 

§ 5Ł 1Ł Uwyte w zmianie ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) nie”rzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynkuŁ Lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 

2) ”owierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony ”rzez rzut ”ionowy skrajnego obrysu budynku w stanie 
wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
a) ”arteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych albo 
b) `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteruŁ 

2Ł Śo ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się 
”oniwej ”oziomu terenu, ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy okienkach 
”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych a takwe nadwieszonych czę`ci 
budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnychŁ 

3Ł Śo ”owierzchni zabudowy wlicza się ”ole ”owierzchni wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich 
elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne (cofnięte) 
i loggio - balkony ”rzystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz ”rzybudowane szklarnie (ogrody zimowe), 
garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku a takwe ”owierzchnię obiektów ”o-
mocniczych (gos”odarczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł 

RozdziaJ 2 
Ustalenia ogólne dla obszaru zmiany planu 

§ 6Ł 1Ł Ustalenia funkcjonalne: 

źakazuje się lokalizacji stacji bazowych i ”rzesyJowych telefoniiŁ 

2Ł Ustalenia ekologiczne: 

Przed ”rzystą”ieniem do inwestycji obowiązuje wykonanie badaL geologicznych gruntuŁ 

3Ł Ustalenia form zabudowy i s”osobu zagos”odarowania terenu: 

1) lokalizacja nowej zabudowy w obszarze zmiany ”lanu, z uwagi wysoki ”oziom wód gruntowych wy-
maga ”osadowienia na ”alach, studniach lub zastosowania równowawnych rozwiązaL ”olegających 
na gJębokiej konsolidacji lub uzdatnieniu ”odJowa; 

2) zakazuje się lokalizacji ”iwnic w budynkach; 
3) na jednej dziaJce budowlanej do”uszcza się wyJącznie jeden budynek mieszkalny; 
4) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, nie związanych z ”otrzebami zabudowy mieszka-

niowej; 
5) zakazuje się lokalizacji reklam o ”owierzchni ”owywej 1 m2; 
6) do”uszcza się wyJącznie reklamy związane z ”rowadzoną dziaJalno`cią gos”odarczą w obrębie terenuŁ 

4Ł Ustalenia zasad ”arcelacji: 

Przebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii rozgranicza-
jących terenyŁ 
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5Ł Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego zmianą ”lanu ustala się z istniejącej drogi ”ublicznej zaliczo-
nej do kategorii dróg ”owiatowych nr 0617 ź Śobra - Lubieszyn (ulŁ Graniczna) ”oJączonej z ze-
wnętrznym ukJadem komunikacyjnym gminy; 

2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego zmianą ”lanu z ukJadem zewnętrznym za”ew-
niać będzie ulŁ źagrodowaŁ 

6Ł Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ciągu ”ieszo - jezdnego wyznaczają korytarz infrastruktury technicznej, w któ-
rych mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu; 

2) zao”atrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej o `rednicy 100 mm w ulicy źagrodowej zasila-
nej z ujęcia wody w Grze”nicy; 

3) od”rowadzenie `cieków sanitarnych istniejącą kanalizacją sanitarną o `rednicy 200 mm w ulŁ źagro-
dowej do istniejącej ”rze”om”owni `cieków i dalej rurociągiem tJocznym `cieków o `rednicy 63 mm 
do kanalizacji sanitarnej w ulŁ Granicznej; 

4) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach s”e-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej, 
b) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
5) wody o”adowe od”rowadzane będą ”rojektowaną kanalizacją deszczową do istniejących rowów me-

lioracyjnych ”o ”odczyszczeniu w se”aratorzeŁ Śo czasu realizacji kanalizacji deszczowej wody o”a-
dowe od”rowadzane będą bez”o`rednio do istniejących rowów; 

6) zao”atrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy 63 mm w ulicy źagrodowej; 
7) zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych kotJowni zasilanych gazem lub olejem o”aJowym oraz innych 

uródeJ cie”Ja s”eJniających warunki ochrony `rodowiska, jak niskoemisyjne instalacje ogrzewcze na 
”aliwo staJe, energia elektryczna, kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”Ł; 

8) do”uszcza się instalowanie kominków stanowiących uródJo cie”Ja; 
9) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii kablowej 0,4 kV, która zasilana jest z istniejącej stacji 

transformatorowej 15ł0,4 kV zlokalizowanej ”rzy ulŁ źagrodowej, sąsiadującej z obszarem zmiany 
”lanu; 

10) obsJuga telekomunikacyjna z ”rojektowanej kanalizacji teletechnicznej z centrali w miejscowo`ci Śobra; 
11) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych ”osesjach a nastę”nie wywowenie ich na skJadowisko od”adów staJych; 
12) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
13) w liniach rozgraniczających ciągu ”ieszo - jezdnego do”uszcza się ustawianie ”ojemników sJuwących 

gromadzeniu od”adów ”rzeznaczonych do odzysku; 
14) nowe i modernizowane sieci inwynieryjne ”rowadzi się jako ”odziemneŁ 

RozdziaJ 3 
Ustalenia szczegóJowe dla terenów 

§ 7Ł Teren MN,UŁ 

1Ł Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z do”uszczeniem usJug 
wbudowanych; 

2) do”uszcza się usJugi nieuciąwliweŁ 

2Ł Ustalenia ekologiczne: 

1) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji ”owinny zamykać się w granicach dziaJki bu-
dowlanej; 

2) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 70%Ł 

3Ł Ustalenia form zabudowy i s”osobu zagos”odarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 30%; 
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2) maksymalna wysoko`ć budynku 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 9 m, liczona od ”oziomu 

terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do kalenicy; 
3) budynki kryte dachami stromymi o kacie nachylenia ”oJaci dachowych od 30 do 50 sto”ni; 
4) zakazuje się lokalizacji ”iwnic; 
5) nie”rzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku zmiany ”lanu w odlegJo`ci: 

a) 6 metrów od linii rozgraniczającej ciąg ”ieszo-jezdny KPJ, 
b) 5 metrów od skar”y rowu melioracyjnego, zgodnie z rysunkiem zmiany ”lanu; 

6) zakazuje się zasy”ywania istniejących rowów melioracyjnych; 
7) wszelkie ”race budowlane wolno ”rowadzić ”o u”rzednim udrownieniu istniejących rowów meliora-

cyjnych; 
8) obowiązuje wykonanie drenawu wokóJ budynków; 
9) ”oziom ”osadowienia ”oziomu ”osadzki ustala się ”owywej 0,60 m nad ”oziomem terenuŁ 

4Ł Ustalenia zasad ”arcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5Ł Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga terenu z ciągu ”ieszo-jezdnego KPJ; 
2) na terenie dziaJki budowlanej obowiązuje realizacja 2-ch miejsc ”ostojowych dla samochodów oso-

bowych na jedno mieszkanie; 
3) w ”rzy”adku realizacji usJug obowiązuje realizacja minimum 1 miejsca ”ostojowego na 30 m2 ”o-

wierzchni uwytkowej usJugŁ 

6Ł Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację w o”arciu o sieci uzbrojenia terenu 
w ulicach w ulicy źagrodowej; 

2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy źagrodowej; 
3) od”rowadzenie wód o”adowych do istniejącego rowu melioracyjnegoŁ 

§ 8Ł Teren KPJŁ 

1Ł Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo-jezdnyŁ 

2Ł Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się realizację zieleni niskiej wzdJuw ogrodzeLŁ 

3Ł Ustalenia form zabudowy i s”osobu zagos”odarowania terenu: 

Obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowychŁ 

4Ł Ustalenia zasad ”arcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8,5 m zgodnie z rysunkiem zmiany ”lanu; 
3) linie rozgraniczające wyznaczają granice istniejących wydzieleL geodezyjnychŁ 

5Ł Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Funkcjonowanie w formie ciągu ”ieszo-jezdnegoŁ 

6Ł Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i gazowa do zachowania z do”uszczeniem ”rzebu-
dowy, rozbudowy i remontu; 

2) istniejący skanalizowany rów melioracyjny do zachowania z do”uszczeniem ”rzebudowy, rozbudowy 
i remontu; 

3) istniejąca elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV do zachowania z do”uszczeniem ”rzebudowy, 
rozbudowy i remontu; 

4) do”uszcza się budowę kanalizacji deszczowejŁ 
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§ 9Ł Teren RźŁ 

1Ł Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: JąkiŁ 

2Ł Ustalenia ekologiczne: 

źakazuje się ”rowadzenia dziaJaL ”rowadzących do ”ogorszenia stosunków wodnychŁ 

3Ł Ustalenia form zabudowy i s”osobu zagos”odarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania nie związanego z ”rzeznaczeniem terenu, okre`lonym w ustŁ 1 ”kt 1Ł 

4Ł Ustalenia zasad ”arcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5Ł Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

ObsJuga terenu z ciągu ”ieszo-jezdnego KPJŁ 

6Ł Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Śo”uszcza się ”race budowlane związane z utrzymaniem rowów melioracyjnychŁ 

RozdziaJ 4 
Ustalenia koLcowe 

§ ńŃŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 usta-
wy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci 0% dla terenów objętych niniejszą 
zmianą ”lanuŁ 

§ ńńŁ źmienia się niniejszą uchwaJą ”rzeznaczenie gruntów rolnych klasy I IV o ”owŁ 0,9999 ha na 
cele nierolniczeŁ 

§ ń2Ł Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą traci moc uchwaJa Nr Vł79ł03 z dnia 27 marca 2003 rŁ 
(ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 39, ”ozŁ 616) w s”rawie miejscowego ”lanu ogólnego zagos”o-
darowania ”rzestrzennego gminy ŚobraŁ 

§ ń3Ł Traci moc uchwaJa Nr XXVIIł380ł09 Rady Gminy w Śobrej z dnia 30 kwietnia 2009 rŁ 
w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śobra w obrębie Śobra 
w obszarze dziaJek nr 168ł23 - 168ł26, 168ł29 - 168ł33, 168ł39 - 168ł43, 168ł48, cze`ć dziaJki 
nr 168ł28 i 246, ”oJowonych ”rzy ulŁ źagrodowejŁ 

§ ń4Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy ŚobraŁ 

§ ń5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej gminyŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

BartJomiej Miluch 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXVIIIł391ł09 

Rady Gminy Śobra 
z dnia 28 maja 2009 rŁ (”ozŁ 1124) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi zmianami) okre`la się s”osób realizacji oraz zasady fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 

§ ńŁ W granicach zmiany ”lanu nie wystę”ują tereny, na których wystę”ują inwestycje celu ”ublicz-
nego, w których za”isane zostaJyby inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalewące do zadaL 
wJasnych gminyŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Śobra w obrębie Śobra w obszarze dziaJek nr ń68ł23 - ń68ł26, ń68ł29 - ń68ł33, 

ń68ł39 - ń68ł43, ń68ł48, czę`ć dziaJki nr ń68ł28 i 246, poJowonych przy ulŁ źagrodowej 

Na ”odstŁ artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzen-
nym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmianami) Rada Gminy Śobra rozstrzyga, co nastę”uje: 

do ”rojektu zmiany ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 4 marca 2009 rŁ do 2 kwiet-
nia 2009 rŁ wraz z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL zmiany ”lanu na `rodowisko nie wniesiono uwag, 
zgodnie z o`wiadczeniem Wójta stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno”rawnej ”rac ”lani-
stycznychŁ 

PozŁ ńń25 
 

UCHWAIA NR XXVIIłń7ńłŃ9 
Rady Gminy Marianowo 
z dnia 26 marca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w sprawie regulaminu okre`lającego wysoko`ć stawek dodatków i szczegóJowe warunki 

ich przyznawania, szczegóJowe warunki obliczania i wypJacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraunych zastępstw oraz wysoko`ć i warunki wypJacania nagród 
i innych `wiadczeL wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkoJach 

prowadzonych przez Gminę MarianowoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 30 ustŁ 6, artŁ 49 ustŁ 2, artŁ 54 ustŁ 7, w związku z artŁ 91d ”kt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 rŁ Karta Nauczyciela (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 97, ”ozŁ 674, Nr 170, ”ozŁ 1218, 
Nr 220, ”ozŁ 1600; z 2007 rŁ Nr 17, ”ozŁ 95, Nr 80, ”ozŁ 542, Nr 102, ”ozŁ 689, Nr 158, ”ozŁ 1103, 
Nr 176, ”ozŁ 1238, Nr 191, ”ozŁ 1369, Nr 247, ”ozŁ 1821; z 2008 rŁ Nr 145, ”ozŁ 917, Nr 227, 
”ozŁ 1505; z 2009 rŁ Nr 1, ”ozŁ 1) uchwala się, co nastę”uje: 

§ ńŁ Uchwala się regulamin okre`lający wysoko`ć stawek dodatków i szczegóJowe warunki ich ”rzy-
znawania, szczegóJowe warunki obliczania i wy”Jacania wynagrodzenia za godziny ”onadwymiarowe 
i godziny doraunych zastę”stw oraz wysoko`ć i warunki wy”Jacania nagród i innych `wiadczeL wynikają-
cych ze stosunku ”racy dla nauczycieli zatrudnionych w szkoJach ”rowadzonych ”rzez Gminę MarianowoŁ 


