PROJEKT

Uchwałanr ..................................
Rady Gminy Świdwin
Zdnia ............... 2019r.

w sprawie regulaminu określaj ącego wysoko ść stawek oraz szczegó łowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó łowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora źnych zastępstw oraz
przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród.
Na podstawie ariJ 8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z pó źn. zm .) po uzgodnieniu ze zwi ązkami zawodowymi
zrzeszaj ącymi nauczycieli zatrudnionych w szko łach prowadzonych przez Gmin ę Świdwin Rada Gminy
Swidwin uchwa ła co następuje:

* 1. Uchwała się „Regulamin okre ślaj ący wysokość stawek oraz szczegó łowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó łowe warunki obliczania i wyp łacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora źnych zastępstw oraz przyznawania nagród
nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród" zwany dalej „Regulaminem" stanowi ący Załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
2. Traci moc uchwała nr XXL"l 53/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegó łowych warunków
ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikaj ących ze stosunku pracy dla
nauczycieli zatrudnionych w szko łach i oddziałach zerowych prowadzonych przez gmin ę Świdwin.
(Dz.Urz. Woj. Zach. z 2009 r., poz. 1214)
* 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
* 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z moc ą obowiązuj ącą od 1 wrze śnia 2019r.
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Załącznik nr I do
Uchwały nr .........................
Rady Gminy Świdwin
Zdnia.............................
REGULAMIN

określaj ący wysokość stawek oraz szczegó łowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó łowe warunki obliczania i wyp łacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastę pstw oraz przyznawania nagród
nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród.
Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szko łach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Świdwin.
2. 1. Regulamin okre śla dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) Wysokość stawek oraz szczegó łowe zasady przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
2) szczegó łowe sposób obliczania i wyp łacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny zastępstw doraźnych,
3) wysokość i zasady przyznawania nagród za osi ągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla
nauczycieli.
3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest

0:

1) Regulaminie - rozumie si ę przez to regulamin okre ślający wysokość stawek oraz szczegó łowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó łowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród.;
2) Ustawie - rozumie si ę przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2018 r., poz. 967 z późn. zm .);
3) Rozporządzeniu - rozumie si ę przez to Rozporz ądzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko ści minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za prac ę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416
z późn. zm .);
4) Organie prowadzącym szkołę, placówkę oświatową - rozumie si ę przez to Gmin ę Świdwin;
5) Szkole - rozumie si ę przez to szkołę podstawową, dla której organem prowadz ącym jest Gmina
Świdwin;
6) Dyrektorze - rozumie si ę przez to dyrektora szkoły;
7) Nauczycielach bez bli ższego okre ślenia - rozumie si ę przez to nauczycieli, o których mowa
1 Regulaminu;
8) Roku szkolnym - rozumie się przez to okres pracy szko ły od 1 wrze śnia danego roku do 31
sierpnia roku następnego;
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9) Klasie - rozumie si ę przez to także oddział;
10) Uczniu - rozumie si ę przez to tak że wychowanka;
11) Tygodniowym obowią zkowym wymiarze godzin - rozumie si ę przez to tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i 7 Karty Nauczyciela;
12) Wójcie - rozumie si ę przez to Wójta Gminy Świdwin;
13) Zakładowej organizacji zwi ązkowej - rozumie si ę przez to Zarz ąd Związku Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Świdwinie, Międzyzakładową Organizacj ę Związkowej Pracowników
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarno ść" w Świdwinie.
Rozdział II
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
4. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysoko ści i na zasadach okre ślonych w art.
33 ust. I ustawy, § 7 rozporz ądzenia i na warunkach okre ślonych w § 5 Regulaminu.
5. 1. Dodatek przys ługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesi ąca kalendarzowego nast ępuj ącego po miesi ącu, w którym
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wy ższej stawki tego dodatku, je żeli nabycie nastąpiło w ciągu
miesiąca;
2) za dany miesi ąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wy ższej stawki nast ąpiło od pierwszego dnia
miesiąca.
2. Dodatek przys ługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej.
3. Dodatek wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia.
4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wys ługę lat oraz wysokość tego dodatku dokonuje:
1) nauczycielowi - dyrektor szko ły
2) dyrektorowi - Wójt Gminy Świdwin
Rozdział III
DODATEK MOTYWACYJNY
6. Nauczycielowi przys ługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych okre ślonych w § 6
rozporządzenia na czas okre ś lony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż I rok szkolny.
7. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzgl ędnia się następuj ące kryteria:
1) Uzyskiwanie szczególnych osi ągnieć dydaktycznych, wychowawczych i opieku ńczych, a w
szczególno ści:
a) wprowadzanie nowych tre ści do programu, korelacji tre ści programowych z innymi
przedmiotami, a także uzyskanie przez uczniów, z uwzgl ędnieniem ich możliwości oraz
warunków pracy nauczania, dobrych osi ągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami
sprawdzianu, egzaminu zewn ętrznego lub wewn ątrzszkolnego badania osi ągnięć
edukacyjnych oraz wynikami diagnozy przedszkolnej;
b) doprowadzenie uczniów do sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych,
zawodach sportowych, olimpiadach szczebla: gminnego, powiatowego, rejonowego,
wojewódzkiego lub ogólnopolskiego;
c) rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó łpracy z ich rodzicami, a
także instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjaln ą;
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d) zaangażowanie w realizacj ę zadań wynikających z programu wychowawczego i
profilaktycznego;
e) stosowanie nowych rozwi ązań metodycznych w zaj ęciach dydaktycznych I
wychowawczych skutkuj ących pozytywnymi efektami;
f) w przypadku dyrektora szko ły - wyniki osi ągnięte przez uczniów szko ły w ocenianiu
zewnętrznym.
2) Jakość świadczonej pracy, w tym zwi ązanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zaj ęciem, a w szczególno ści:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie si ę do przydzielonych obowi ązków ze
szczególnym uwzgl ędnieniem obowiązków wynikaj ących z art. 6 ustawy, a w przypadku
dyrektora tak że obowiązków wynikaj ących z art. 7 ustawy;
b) podnoszenie umiej ętności zawodowych;
c) rzetelne i terminowe wywi ązywanie si ę z poleceń służbowych;
d) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urz ądzeń
szkolnych;
prawidłowe
e)
prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej;
f) przestrzeganie dyscypliny pracy;
g) co najmniej dobry wynik oceny pracy, dokonanej w trybie art. 6a ustawy lub pozytywny
wynik oceny dorobku zawodowego za okres sta żu na wyższy stopie ń awansu zawodowego
nauczyciela;
3) zaangażowanie w realizacj ę czynności i zaj ęć w zakresie zadań statutowych i wychowawczych
szkoły, a w szczególno ści:
a) organizacja imprez i uroczysto ści szkolnych;
b) organizacja konkursów lub zawodów sportowych na szczeblu szkolnym, powiatowym,
rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim;
c) organizacja imprez środowiskowych;
d) opieka nad samorządem szkolnym łub innymi organizacjami uczniowskimi dzia łającym na
terenie szko ły;
e) aktywny udział w realizowaniu innych zada ń statutowych szko ły.
* 8. 1. Usta ła się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wyp łatę dodatków
motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysoko ści 5% planowanych środków na wynagrodzenia
zasadnicze nauczycieli niepe łniących funkcji kierowniczych zatrudnionych w danej szkole.
2. Ustala się łączną pulę środków przeznaczonych na wyp łaty dodatków motywacyjnych w
poszczególnych szkołach w wysoko ści 50% planowanych środków na wynagrodzenie zasadnicze
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, a pe łniących funkcj ę dyrektora placówki.
3. Dodatek motywacyjny ustala si ę procentowo.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor w granicach przyznanych szkole
środków. Dyrektorowi szko ły wysoko ść dodatku motywacyjnego ustala Wójt Gminy Świdwin.
5. Nauczycielom uzupełniaj ącym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko ły
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szko ły, w której uzupe łnia etat.
6. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Ustawy dodatek
motywacyjny usta ła dyrektor szkoły, do której nauczyciel zosta ł przeniesiony, po zasi ęgnięciu opinii
dyrektora szko ły poprzedniej.
7. W zależności od posiadanych środków oraz poziomu spe łnienia kryteriów okre ślonych w § 7 dyrektor
szkoły może przyznać dodatek motywacyjny:
a) nauczycielowi w wysoko ści od l-15%
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b) wicedyrektorowi w wysoko ści 1-20%
8. W zależności od posiadanych środków oraz poziomu spełnienia kryteriów okre ślonych § 7 Wójt
Gminy Świdwin może przyznać dyrektorom dodatek motywacyjny w wysoko ści od 1-50%.
9. Dodatek motywacyjny wyp łacany jest w terminie wyp łaty wynagrodzenia zasadniczego.
10. Decyzj ę o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szko ły przekazuje
się w formie pisemnej.
9. Dodatek motywacyjny nie przys ługuje nauczycielowi:
1) stażyście w pierwszym roku odbywania sta żu;
2) który otrzymał kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela - przez okres 12
miesięcy od daty udzielenia kary;
3) za okres urlopu na poratowanie zdrowia;
4) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

Rozdział IV
DODATEK FUNKCYJNY
10. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szko ły przysługuje dodatek
funkcyjny w wysoko ści od 15% do 50% wynagrodzenia zasadniczego miesi ęcznie.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora przys ługuje dodatek funkcyjny w
wysokości od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego miesi ęcznie.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje tak że nauczycielowi, któremu powierzono obowi ązki kierownicze w
zastępstwie.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1-3 uwzgl ędniaj ąc wielkość szkoły, liczbę
uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikaj ących z zajmowanego stanowiska, liczb ę stanowisk
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko ły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w
jakich funkcjonuje szkoła, ustała:
1) dla dyrektora Wójt Gminy Świdwin;
2) dla wicedyrektora dyrektor szko ły.
11. 1. Nauczycielom realizuj ącym dodatkowe zadania oraz zaj ęcia przysługuje dodatek funkcyjny w
wysokości:
1) dla wychowawcy klasy w szkole podstawowej - 300,00 z ł brutto;
2) dla opiekuna stażu - 100,00 zł brutto;
3) dla doradcy metodycznego - 150,00 z ł brutto.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. I usta ła dla dyrektorów szkół Wójt, a dla
nauczycieli uprawnionych - dyrektor szko ły.
12. 1. W razie zbiegu tytu łów do dwóch ł ub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przys ługuj ą
wszystkie dodatki.
2. Dodatek funkcyjny z tytu łu pełnienia obowiązków opiekuna stażu za każdą osobę odbywającą staż i
powierzoną danemu nauczycielowi.
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3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przys ługuje za każdą klasę lub oddział powierzony
nauczycielowi niezale żnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
13. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 10 i § 11 Regulaminu powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego,
wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna sta żu lub doradcy metodycznego) a je żeli powierzenie to
nastąpiło pierwszego dnia miesi ąca - od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas okre ślony, traci prawo do
dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcze śniejszego odwołania z końcem miesi ąca,
w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesi ąca - od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. I przys ługują do ostatniego dnia miesi ąca, w którym
nauczyciel pełnił funkcj ę. Jeżeli zaprzestanie tego pe łnienia nastąpiło pierwszego dnia miesi ąca dodatek
przysługuje do ostatniego dnia miesi ąca poprzedzaj ącego zaprzestanie pe łnienia funkcji.
4. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. I nie przys ługują w okresie:
1) nieusprawiedliwionej nieobecno ści w pracy;
2) urlopu dla poratowania zdrowia;
3) w okresach, za które nie przys ługuje wynagrodzenie zasadnicze;
4) nauczycielom zatrudnionym w celu realizacji indywidualnych zaj ęć z uczniem.
* 14. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11 i § 12 Regulaminu wyp łaca si ę z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział V
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
15. Nauczycielom pracuj ącym w trudnych lub uci ążliwych warunkach przys ługuje z tego tytu łu
dodatek za warunki pracy, na zasadach okre ślonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 i * 9
rozporządzenia i na warunkach okre ślonych w § 16-18 Regulaminu w wysoko ści:

1) za trudne warunki 20% stawki godzinowej;
2) za uciążliwe warunki pracy 10% stawki godzinowej;
3) za zaj ęcia prowadzone w domu dziecka przys ługuje nauczycielowi zwrot kosztów dojazdu.
16. 1. Dodatek za warunki pracy okre ślone § 15 przysługuje proporcjonalnie do realizowanego
wymiaru godzin.
2. Dodatek za warunki pracy przys ługuje za faktycznie przepracowane godziny w warunkach
wymienionych w § 15.
* 17. 1. W razie zbiegu tytu łów do dodatku za prac ę w warunkach trudnych dla zdrowia i dodatku za
pracę w warunkach uci ążliwych dla zdrowia przysługuje prawo do obu tych dodatków.
2. Dodatek za warunki pracy wyp łaca si ę z dołu.
* 18. 1. Dodatek za warunki pracy, w formach, o jakich mowa w * 15 Regulaminu przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szko ły;
2) dyrektorowi - Wójt Gminy.
2. Dodatki za warunki pracy wyp łaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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Rozdział VI
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY ZAST ĘPSTW
DORAŹNYCH
19. 1. Przez godzin ę ponadwymiarową rozumie si ę przydzielon ą godzinę zaj ęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opieku ńczych powy żej obowi ązuj ącego tygodniowego pensum.
2. Przez godzin ę doraźnego zastępstwa rozumie si ę przydzielon ą nauczycielowi godzin ę zaj ęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opieku ńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zaj ęć dydaktycznych, wychowawczych i opieku ńczych, której realizacja nast ępuje w zastępstwie
nieobecnego nauczyciela.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny dora źnych zastępstw wypłaca się według
stawki wynagrodzenia zasadniczego z uwzgl ędnieniem ustalonej stawki za warunki pracy. Obliczenia
stawki za jedn ą godzinę przeliczeniow ą dokonuje si ę zgodnie z przepisami rozporz ądzenia.
4. Wynagrodzenie za jedn ą godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala si ę dzieląc
przyznan ą nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz dora źnego zastępstwa odbywa si ę w warunkach
trudnych, uciążliwych dla zdrowia)przez miesi ęczną liczbę godzin tygodniowego obowi ązkowego
wymiaru zaj ęć, ustalonego dla rodzaju zaj ęć dydaktycznych, wychowawczych lub opieku ńczych,
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub dora źnego zastępstwa nauczyciela.
5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, ustala si ę
mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokr ągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że za
czas zaj ęć do 0,5 godziny pomija się, a powyżej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
20. 1. Liczb ę godzin ponadwymiarowych i godzin dora źnych zastępstw zrealizowanych w danym
miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoly.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny dora źnych zastępstw wypłaca się
miesięcznie z dołu.
21. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 19 przys ługuje za godziny faktycznie
zrealizowane.
Rozdział VII
NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
22. 1. W budżecie placówek o światowych tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysoko ści 1% planowanych rocznych wynagrodze ń .
2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, dzieli si ę następuj ąco:
1) 80% funduszu przeznacza si ę na nagrody dyrektorów szkó ł;
2) 20% funduszu przeznacza si ę na nagrody organu prowadz ącego.
23. 1. Nagrody przyznaj ą:
1) ze środków, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt I dyrektor szko ły po zasi ęgnięciu opinii rady
pedagogicznej;
2) ze środków, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 2 Wójt Gminy Świdwin.
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2. Kryteria przyznawania nagród za osi ągniecia dydaktyczno - wychowawcze:
1) osiąga co najmniej dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone m.in. udzia łem i sukcesami uczniów w
olimpiadach, konkursach przedmiotowych, przegl ądach, zawodach sportowych, itp.;
2) uzyskuje szczególne osi ągnięcia w pracy z uczniami maj ącymi trudności w nauce oraz zaniedbanymi
wychowawczo;
3) opracowuje i wdraża autorskie programy nauczania lub autorskie plany wychowawcze;
4) aktywnie uczestniczy w pracach zespotów przedmiotowych lub innych powo łanych zespołów;
5) uzyskuje pozytywne efekty w zakresie integrowania uczniów, aktywno ści społecznej, udziału
uczniów w pracach samorządu uczniowskiego, itp.;
6) przygotowuje i organizuje imprezy dydaktyczno-wychowawcze o znacz ących walorach
poznawczych, wychowawczych, terapeutycznych lub promuj ących placówki;
7) inicjuje działania maj ące na celu podnoszenie efektywno ści pracy placówki;
8) planuje i realizuje swój rozwój zawodowy zgodnie z potrzebami placówki.
3. Dyrektor szkoły powinien również spełniać następujące kryteria:
1) właściwie planuje i organizuje prac ę placówki oraz wprowadza nowe rozwi ązania organizacyjne
usprawniaj ące jej funkcjonowanie;
2) umiej ętnie prowadzi polityk ę kadrową;
3) wdraża projekty promuj ące działalność placówki oraz umo żliwiające współpracę uczniów i
nauczycieli w regionie oraz poza jego granicami;
4) uczestniczy w programach edukacyjnych, w tym unijnych;
5) dba o wizerunek placówki;,
6) racjonalnie planuje i wydatkuje środki bud żetowe;,
7) bardzo dobrze wywi ązuje się z obowi ązków kierownika zak ładu pracy;
8) dba o powierzone mienie i umiej ętnie gospodaruje nim;
9) ma wyróżniaj ące osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opieku ńcze.
24. 1. Wójt Gminy Świdwin przyznaje nagrod ę z własnej inicjatywy lub na wniosek z łożony przez:
1) w stosunku do nauczyciela - Dyrektora szko ły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców,
organizacj ę związkową;
2) w stosunku do dyrektora - Przewodnicz ącego Rady Gminy, Rad ę Pedagogiczną, organizacj ę
związkowa.
2. Wnioski, o których mowa w ust. I skiada si ę w sekretariacie urz ędu do 30 wrze śnia każdego roku na
formularzu, którego wzór stanowi za łącznik do Regulaminu.
3. W uzasadnieniu do wniosku o przyznanie nagrody nale ży podać konkretne i wymierne efekty pracy
osiągnięte w okresie od otrzymania ostatniej nagrody nauczyciela (dyrektora) i sposób spe łnienia
kryteriów uj ętych w § 23 ust. 2 i ust. 3.
4. Nagroda Wójta i nagroda dyrektora mo że być przyznana nauczycielowi (dyrektorowi) nie wcze śniej
niż po przepracowaniu 1 roku w szkole.
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5. Nagrody przyznawane s ą z okazji Dnia Edukacji Narodowej bądź w przypadkach szczególnie
uzasadnionych.
6. Wysokość nagród za osi ągniecia dydaktyczno-wychowawcze ustalana jest corocznie przez Wójta
Gminy Swidwin i dyrektora szko ły.
Rozdział VIH
MINIMALNE STAWKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
25. W przypadku posiadania wolnych środków w planie finansowym szko ły, w indywidualnych
przypadkach dyrektorzy szkó ł mogą wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie
upoważnienia do podwy ższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela.
Przydzielenie wyższej stawki minimalnej ni ż przewidzianej w rozporz ądzeniu powinno by ć dogłębnie
uzasadnione.
Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
26. 1. Określa się następuj ące formy stwierdzenia nabycia, przyznania lub ustalenia nauczycielom
świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu:
1) w dokumencie stwierdzaj ącym nawiązanie stosunku pracy - jeżeli świadczenie przys ługuje od dnia
nawiązania stosunku pracy;
2) odrębnym dokumentem - je żeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania
stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysoko ść;
3) w dokumencie zmieniaj ącym wynagrodzenie zasadnicze - je żeli wraz ze zmian ą wynagrodzenia
zasadniczego ulega równie ż zmianie wysoko ść świadczenia.
2. Formy stwierdzenia nabycia prawa przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, ojakich mowa
w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalenia lub
przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.
* 27. Nauczycielom zatrudnionym w niepe łnym wymiarze godzin zaj ęć dydaktycznych,
wychowawczych i opieku ńczych świadczenia, o których mowa w § 2 Regulaminu, przys ługują w
wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
* 28. 1. Środki finansowe przeznaczone na wyp łatę świadczeń, o których mowa w § 2 Regulaminu
stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli naliczane s ą w planach finansowych
poszczególnych szkół.
2. Łączna wysoko ść wypłacanych świadczeń, o których mowa w * 2 Regulaminu nie mo że przekroczyć
kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1 bez ich zmiany.
* 29. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj ą przepisy Karty Nauczyciela
oraz przepisy prawa pracy.
* 30. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Świdwinie oraz z Międzyzakładową
Organizacj ą Związkową Pracowników O światy i Wychowania NSZZ „Solidarno ść" w Świdwinie.

Uzasadnienie

W świetle obowi ązuj ących przepisów prawa organ prowadz ący szkołę, będący jednostką
samorządu terytorialnego, uwzgl ędniając przewidywaną strukturę zatrudnienia okre śla dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu m.in.
1. wysokość stawek oraz szczegó łowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku za wys ługę lat;
2. szczegó łowe warunki obliczania i wyp łacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw;
3. wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikaj ących ze stosunku pracy;
4. sposób rozliczania obowi ązkowego wymiaru zaj ęć dla nauczycieli realizuj ących w ramach
stosunku pracy obowi ązki okre ślone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowi ązkowym
wymiarze godzin i dla nauczycieli, dla których ustalony plan zaj ęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego.
Celem uchwaly jest uporz ądkowanie oraz wzmocnienie systemu motywacyjnego dla nauczycieli,
w tym kadry kierowniczej szkó ł. Uchwała wprowadza zapisy zwi ększaj ące środki przeznaczone na
dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dodatki funkcyjne. Dodatkowo dokonano aktualizacji przepisów,
których modyfikacja była konieczna ze wzgl ędu na istotne zmiany przepisów o światowych.
Przestawiony projekt regulaminu „ zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela zosta ł
uzgodniony z nauczycielskimi zwi ązkami zawodowymi i uzyskał ich akceptacj ę .
Wobec powyższego podj ęcie uchwały z mocą obowiązuj ą od 1 wrze śnia 2019 r. jest zasadne.
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UCHWAŁA NR X/... .120 19
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie powo łania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pó źn. zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
- Prawo o ustroju s ądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy
Swidwin uchwała, co następuje:
1. Powołuje się Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych na kadencj ę 2020-2023 w składzie:
1) Halina Czajkowska - Przewodnicz ąca Zespołu,
2) Halina Cybul

- Członek Zespołu,

3) Tomasz Waszczyk

- Członek Zespołu.

2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest przygotowanie oraz przedstawienie na sesji
Rady Gminy Swidwin opinii o zg łoszonych kandydatach, w szczególno ści w zakresie
spełnienia przez nich wymogów okre ślonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.
- Prawo o ustroju s ądów powszechnych.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

względem
RAJYCA RAWNY
Katarzyna Ą tocka-Krak

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju s ądów powszechnych ławników do
sądów rejonowych wybieraj ą rady gmin, których obszar jest obj ęty właściwością tych sądów,
w głosowaniu tajnym.
Wybory ławników odbywaj ą się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego,
w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Przed przyst ąpieniem do wyboru ławników rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na
sesji rady gminy swoj ą opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególno ści w zakresie
spełniania przez nich wymogów okre ślonych w ustawie.
W związku z powyższym podj ęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr . . .1.. ./2019
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia .................. 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spo łecznych dotycz ących statutów
sołectw Gminy Swidwin.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w zwi ązku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Swidwin
uchwała, co następuje:
1. Postanawia si ę przeprowadzi ć konsultacje spo łeczne z mieszkańcami Gminy Świdwin w
sprawie nadania statutów so łectwom Gminy Swidwin, na zasadach okre ślonych w niniejszej
uchwale.
2.1. Konsultacje z mieszkań cami poszczególnych sołectw przeprowadza si ę w celu
umożliwienia im wyrażenia opinii, zgł aszania uwag i propozycji do projektów.
2. Do udziału w konsultacjach uprawnieni s ą mieszkańcy danego sołectwa, uprawnieni do
głosowania, zamieszkuj ący na jego terenie.
3. Projekt statutów So łectw zostanie wy łożony do publicznego wgl ądu na okres 14 dni w
Biurze Rady Gminy w Urz ędzie Gminy Swidwin, a tak że na stronach internetowych:
swidwin.gmina.pl , u.swidwin.ibip.pl oraz u sołtysów Sołectw Gminy Swidwin.
3. O terminie i miejscu wyłożenia projektów statutów So łectw, Wójt Gminy Świdwin
zawiadomi mieszkańców poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Swidwin, tablicach og łoszeń w poszczególnych so łectwach oraz na
stronach internetowych: swidwin.mina.pl , ug.swidwin.ibip.pł.
4. Pisemne zgłaszanie uwag i opinii dotycz ących projektów przyjmowane b ędą w Urzędzie
Gminy Swidwin w okresie ich wy łożenia oraz za pomoc ą poczty elektronicznej:
poczta(swidwin. Mina. rl.
5.1. Wyniki konsultacji spo łecznych i opinii nie s ą wiążące dla organów Gminy i maj ą
charakter opiniodawczy.
2. Zbiorcze wyniki będą przedstawione w formie raportu, który powinien zawiera ć
informacj ę o:
1) przedmiocie konsultacji;
2) terminie konsultacji;
3) formie przeprowadzenia konsultacji;
4) wynikach konsultacji.
6.Niezwłocznie po upływie terminu na przeprowadzenie konsultacji Wójt Gminy Świdwin
przedstawi Radzie Gminy Swidwin wyniki konsultacji. Wyniki zostan ą także podane do
publicznej wiadomo ści poprzez umieszczenie na tablicy og łoszeń w Urzędzie Gminy
Swidwin, a także na stronach internetowych: swidwin.gmina.p ł, u.swidwin.ibip.pl
7. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia og łoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
Zt le

K

- pod wzg1iem
prawnym
RkWNY

tocka-Krak

Uzasadnienie
Zgodnie z art. Sa ust. 1 i 2 ustawy o samorz ądzie gminnym w wypadkach
przewidzianych ustaw ą oraz w innych sprawach wa żnych dla gminy mog ą być przeprowadzane
na jej terytorium konsultacje z mieszka ńcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
określa uchwała rady gminy.
W my śl art. 35 ust. 1 ustawy o której mowa „Organizację i zakres dzia łania jednostki
pomocniczej okre śla rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszka ńcami „.
Obowiązuj ące obecnie statuty so łectw w Gminie Swidwin z dnia 27 czerwca 2007r. wymagaj ą
doprecyzowania niektórych jego postanowie ń i dostosowania do obowi ązuj ących przepisów
prawnych, stąd konieczno ść jego aktualizacji. Konsultacjom z mieszka ńcami Gminy Swidwin
zostaną poddane projekty statutów, które uwzgl ędniaj ą aktualne przepisy prawne.
W Gminie Świdwin nie podejmowano uchwały w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji spo łecznych dotycz ących statutów sołectw.
W świetle powyższego podj ęcie uchwały jest uzasadnione.
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Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŚWID WIN
zdnia

w sprawie wyra żenia zgody na zbycie nieruchomości w Świdwinku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
ze zm.) Rada Gminy Swidwin uchwa ła, co następuje:
1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomo ści położonej w obrębie 0118
Swidwinek stanowi ącej działkę nr 414/1 o powierzchni 0,1392 ha dla której S ąd
Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Swidwinie
prowadzi księgę wieczystą nr K0213/00025302/0.
2. Wykonanie uchwa ły powierza się Wójtowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

forina1J,OYm

RkI)CA pWNY

Kata rZYna P ka -Krak

Uzasadnienie
Nieruchomo ść, o której mowa w uchwale, po łożona jest w Świdwinku. Działka
stanowi drogę gminną. Z informacji udzielonych przez rolnika droga od ponad 20 lat jest
nieużytkowana, nie ma jej fizycznie w terenie. Odcinek drogi przebiega przez posesj ę
rolnika na którego rzecz dzia łka zostanie sprzedana. Pozosta ły odcinek dalej będzie pełnił
funkcj ę drogi. Podział nie będzie likwidował połączeń komunikacyjnych, wszystkie
działki w dalszym ciągu będą miały dostęp do drogi.
Wnioskodawca uzasadnia pro śbę nabycia działki nr 414/1 tym, że jest ona obecnie
częścią jego nieruchomo ści i stanowi jedną całość.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6) „ Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej,
jeżeli: przedmiotem zbycia jest nieruchomo ść lub jej cz ęści, jeśli mogą poprawić warunki
zagospodarowania nieruchomości przyleg łej, stanowiącej w łasność lub oddanej w użytkowanie
wieczyste osobie, która zamierza t ę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości „.

W dniu16.05.2019 r. Gmina wystąpiła do KOWR 0/Koszalin o wyra żenie zgody
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej dzia łki nr 414/1 obr. Świdwinek. Właścicielem
przylegaj ących działek do zbywanej nieruchomo ści jest KOWR. Pismem z dnia
25.06.2019 r. KOWR poinformowa ł, że nie widzi przeciwwskaza ń do zbycia
przedmiotowej działki. Tym samym spełnione zostały przesłanki niezb ędne do
skorzystania z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomo ściami i zbycia
nieruchomości w drodze bezprzetargowej bowiem nabycie dz. nr 414/1 nie jest
zainteresowany właściciel działki przyległej 413/1.
Koszty dotyczące podziału oraz wyceny nieruchomo ści zostały poniesione przez
wnioskodawcę.
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Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŚWID WIN
zdnia
w sprawie wyra żenia zgody na sprzeda ż lokalu niemieszkalnego wraz z udzia łem
w nieruchomo ści wspólnej po łożonej w miejscowo ści Ząbrowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. I ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy
Swidwin uchwała, co następuje:
1. Wyraża się zgodę na zbyce lokalu niemieszkalnego wraz z udzia łem wynoszącym
93 8/10000 w nieruchomo ści wspólnej położonej w miejscowości Ząbrowo stanowiącej działkę
nr 15 o powierzchni 0,23 ha obr ęb 0017 Ząbrowo dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą
nr K02B/00030678/4.
2. Traci moc uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomo ści położonej w miejscowości
Ząbrowie.
. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicz ąca Rady
mgr Anna Olejniczak

w7g ędem

rui

Uzasadnienie
Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny wraz z udzia łem wynoszącym
938/10000 w nieruchomo ści wspólnej położonej w miejscowości Ząbrowo stanowiącej
działkę nr 15 o powierzchni 0,23. Na dzia łce tej znajduje si ę budynek gospodarczy
o powierzchni u żytkowej 35,38m2 położonym w sąsiedztwie budynku mieszkalnego nr 10
w Ząbrowie. Jest to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, z jednym pomieszczeniem.
Rok budowy około 1900 r. Budynek od kilkudziesi ęciu lat bez naprawy i konserwacji.
Konstrukcja szachulcowa znacznie zbutwia ła z ubytkami materialu.

Ściany

z uszkodzeniami i odchylone od pionu. Dachówka zużyta porośnięta mchem ze śladami
przecieków. Ogólny stan techniczny bardzo z ły. Budynek nadaje si ę do rozbiórki.
Nieruchomo ść przeznaczona jest do sprzeda ży w przetargu ograniczonym.

UCHWAŁA NR / /2019
RADY GMINY ŚWID WIN

Projekt

z dnia
w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodz ących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Świdwin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 ze zm.) Rada Gminy uchwa ła, co następuje:
1. Uchwała się zasady wynajmowania lokali wchodz ących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Swidwin w brzmieniu stanowi ącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
3. Traci moc uchwała Nr XX/199/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 wrze śnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodz ących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Swidwin.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Anna Olejniczak

Załącznik Nr I do Uchwa ły Nr
Rady Gminy Swidwin
zdnia

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZ ĄCYCH W SKŁ AD MIESZKANIOWEGO
ZASOBU GMINY Ś WIDWIN
1.
IM skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świdwin wchodzą lokale mieszkalne oraz lokale socjalne
stanowi ące własność Gminy Swidwin.
2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Swidwin prowadzone jest na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2) zasad okre ś lonych w niniejszej uchwale.
*2.
1. Pierwsze ństwo w wynaj ęciu lokali mieszkalnych na czas nieokre ś lony maj ą osoby:
1) pozbawione mieszka ń w wyniku kl ęski żywiołowej, katastrofy, po żaru lub innych zdarze ń
losowych,
2) podlegaj ące przekwaterowaniu z dotychczas zajmowanego lokalu do lokalu zamiennego,
z powodu przeznaczenia budynku lub lokalu na inne potrzeby, wynikaj ące z działań Gminy
Swidwin,
3) uprawnione do lokalu zamiennego na podstawie orzeczenia s ądowego.
2. Osób wymienionych w ust. J nie dotyczy kryterium dochodowe.
* 3.
I. W następnej kolejno ści lokale stanowi ące mieszkaniowy zasób Gminy Swidwin mog ą zostać oddane
w najem na czas nieoznaczony osobom spe łniaj ącym następuj ące warunki:
1) dochodowe - wysoko ść dochodu gospodarstwa domowego nie przekracza miesi ęcznie:
a) w gospodarstwie jednoosobowym - 160 % najni ższej emerytury
b) w gospodarstwie wieloosobowym - 100 % najni ższej emerytury
2) mieszkaniowe - powierzchnia zajmowanego lokalu przypadaj ąca na członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 5 M2 lub zajmowany lokal nie nadaje si ę do dalszej eksploatacji
3) najemca nie posiada tytu łu prawnego do żadnego innego lokalu.
2. Dochód, o którym mowa w ust. 1 ustala si ę w oparciu o dochody z ostatnich trzech miesi ęcy
poprzedzaj ących datę złożenia wniosku, jako średni ą tych dochodów. Dochody ustala si ę według zasad
obowiązuj ących w postępowaniu o przyznanie dodatków mieszkaniowych.
* 4.
Umowa najmu lokalu mieszkalnego, za wyj ątkiem lokalu socjalnego, mo że być zawarta wyłącznie na
czas nieoznaczony, chyba że lokator żąda zawarcia umowy na czas oznaczony.
* 5.
Gmina Świdwin gospodaruj ąc swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne
mieszkańcom przebywaj ącym na terenie Gminy Swidwin przez okres ostatnich 5 lat.
*6.
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego okre ś la
ęcznego
za
I
m
2
I. Stawkę bazową czynszu miesi
Wójt Gminy Swidwin w formie zarz ądzenia.
2. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 50% czynszu okre ślonego w ust. I.
* 7.
Wysokość czynszu naliczona wed ług obowiązuj ących stawek może zosta ć obniżona maksymalnie
o 30% najemcy, je śli lokal przez niego zajmowany nie posiada pod łączenia do instalacji kanalizacyjnej
bądź wodoci ągowej.

8.
1. Lokale mieszkalne o obni żonej warto ści użytkowej i z gorszym wyposażeniem technicznym mogą
być wynajmowane jako lokale socjalne.
2. Pierwsze ństwo do wynaj ęcia lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia s ądu,
2) opuściły dom dziecka w zwi ązku z uzyskaniem pełnoletności,
3) opuściły mieszkanie wskutek kl ęski żywiołowej, katastrofy lub po żaru i są mieszkańcami
przebywaj ącymi na terenie gminy.
3. Do wynajmu lokalu socjalnego mog ą być zakwalifikowane osoby, które utraci ły prawo do
zajmowania lokalu mieszkalnego.
4. Do wynajmu lokalu socjalnego może by ć zakwalifikowana osoba, je żeli średni miesi ęczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesi ęcy poprzedzaj ących złożenie wniosku, nie
przekracza:
1)110 % najni ższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
2) 60 % najni ższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
5. Lokale socjalne wynajmowane mog ą być wyłącznie na czas oznaczony, nie d łuższy niż 12 miesięcy,
z możliwością przedłużenia na następny okres, je śli najemca znajduje si ę w sytuacji uzasadniaj ącej
przedłużenie umowy.
* 9.
1. Wnioski osób ubiegaj ących się o wynajem lokalu mieszkalnego lub socjalnego powinny by ć składane
w Urzędzie Gminy Swidwin i rozpatrywane wed ług kolejności, o której mowa w * 2, 3 i 8 niniejszej
uchwały.
2. Wnioski opiniowane s ą przez Społeczną Komisj ę Mieszkaniową, która powoływana jest w drodze
zarządzenia przez Wójta Gminy Swidwin.
3. Projekty wykazów osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali winny by ć podane do wiadomo ści
publicznej na okres 14 dni, z wyj ątkiem osób, o których mowa w § 2.
4. Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu, o których mowa w § 3 podlegaj ą zatwierdzeniu przez
Wójta Gminy Swidwin.
5. W przypadku posiadania wolnego lokalu socjalnego kwalifikacji do wynajmu dokonuje Wójt Gminy
Swidwin po zasięgnięciu opinii kierownika Referatu Rolnego, Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Komunalnej.
IM
1. Najemca może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemną zgodą Wójta Gminy Swidwin.
2. Nie zezwala się na dokonanie zmiany, gdy w jej wyniku na osobę w gospodarstwie domowym
przypadać będzie mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi w gospodarstwie wieloosobowym,
a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - 10 m 2
.

* 11.
1. W przypadku śmierci najemcy, z pozosta łymi stale zamieszkuj ącymi w lokalu osobami, może zostać
zawarta umowa najmu tylko w przypadku, gdy nie posiadaj ą one innego tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego.
2. Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy lub opuszczeniu przez niego lokalu,
zobligowane są do opuszczenia zajmowanego lokalu lub do złożenia wniosku o jego przyznanie, pod
warunkiem, że spełniaj ą warunki opisane w niniejszych zasadach wynajmowania lokali wchodz ących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Swidwin ą
* 12.
Umowy o wynajem lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Swidwin zawiera Wójt Gminy
Swidwin.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Anna Olejniczak

PROJEKT
UCHWAŁANR ....................
Rady Gminy Świdwin
z dnia .......................
w sprawie w sprawie okre ślenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 08.03.1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. Sd ust. 2 ustawy z 10.04.1997 r. Prawo
energetyczne (tekst. jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 755, ze zm.) uchwala si ę,
co następuje:

1.

Okre śla się wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego w

załączniku do niniejszej uchwa ły.
2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz ędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Swidwin
Anna Olejniczak

UZASADNIENIE

Dodatek energetyczny, to świadczenie które przys ługuje tzw. wrażliwym odbiorcom energii elektrycznej,
czyli osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego, pod warunkiem że maj ą zawartą umowę
sprzedaży prądu. Jego wysoko ść w zale żności od liczby osób w rodzinie to od 11,37 z ł do 18,93 zł
miesięcznie. 4 maja 20109r opublikowana została ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z zapewnieniem stosowania rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Ogólne rozporz ądzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019r., poz. 730). W ustawie tej art. 39 dokonuje
zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997

-

Prawo energetyczne w ten sposób, że wart. Sd dodaje si ę ust.

2 w brzmieniu: Rada Gminy okre śla w drodze uchwa ły, wzór wniosku o wyp łatę dodatku energetycznego.
Zgodnie z powy ższym opracowano nowy wzór wniosku o wyp łatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego.
Maj ąc na uwadze powyższe regulacje prawne, podj ęcie uchwały uznaje się z konieczne i uzasadnione.

KIEROWNIK

w

gminnego Nrodka Pomocy Spo łecznej
widwijiie

~"T"y !O1I

mgr Ewa Kretowicz

- PROJEKTZałącznik do uchwały nr
Rady Gminy Swidwin
z dnia .....................................

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO
1. Wnioskodawca (imi ę i nazwisko)..............................................................................
2. PESEL .............................................................................................................
3. Adres zamieszkania ....................................................................................................

(ewentualne dane kontaktowe wskazane przez wnioskodawc ę)

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym ..................................................................
5. Forma wypłaty dodatku energetycznego........................................................................................
nrrachunku bankowego ...............................................................................................................
Oświadczenie wnioskodawcy:

Pouczony o odpowiedzialno ści karnej przewidzianej w art. 233 § 1-3 oraz § 5-6 Kodeksu karnego,
oświadczam co nast ępuje:
- zapoznałem się z warunkami uprawniaj ącymi do przyznania dodatku energetycznego
- przyznano mi dodatek mieszkaniowy,
- jestem/małżonek jest stron ą umowy sprzeda ży energii elektrycznej zawartej z
przedsi ębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuj ę w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zalączniki:

- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzeda ży energii elektrycznej zawartej z
przedsi ębiorstwem energetycznym.

Pouczenie o warunkach uprawniaj ących do dodatku energetycznego.
Zgodnie z art. 5c i Sd ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (J. t.: Dz.U. z 2019 r poz. 755)
zryczałtowany dodatek energetyczny przys ługuje odbiorcy wra żliwemu energii elektrycznej. Dodatek przyznaje si ę w
drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wra żliwego energii elektrycznej. Do wniosku do łącza si ę kopię umowy
kompleksowej lub umowy sprzeda ży energii elektrycznej.
Określenie odbiorca wrażliwy energii elektiycznej" oznacza osob ę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w
rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z
późn. zm .), która jest stron ą umowy kompleksowej lub umowy sprzeda ży energii elektrycznej zawartej z
przedsi ębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Data...................................

Podpis wnioskodawcy................................................

PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ

KLAUZULA INFORMACYJ NA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
ADMINISTRATORA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZ Ą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz ą dzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ą zku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporz ą dzenia o ochronie danych), (Dz.Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuj ę, ż e:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny O ś rodek Pomocy Spo łecznej w Świdwinie z
siedzib ą przy ul. Ko ś ciuszki 15, 78-300 Świdwin, e-mail: sekretariat@gops-swidwin.pl, tel. +48 94 365 20
58, w imieniu której dzia ła Kierownik GOPS, zwana dalej ‚„GOPS"; dane kontaktowe do inspektora ochrony

danych: Dariusz Florek, GOPS Świdwin, ul. Ko ś ciuszki 15, e-mail: iod.pocztaswidwin.gmina.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b ę d ą w celu: realizacji zada ń wynikaj ą cy z przepisów prawa, w
szczególno ś ci ustawy o pomocy społ ecznej, ustawy Kodeks Post ę powania Administracyjnego, ustawy o
post ę powaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o systemie ubezpiecze ń społ ecznych, ustawy o
ś wiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o
ś wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ś rodków publicznych, ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zast ę pczej, ustawy o ustaleniu i wyp ł acie zasi łków dla opiekunów, ustawy o pomocy
pa ń stwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet w ci ąż y i rodzin „Za ż yciem" w GOPS na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO wype ł nienia obowi ą zku prawnego ci ążą cego na
administratorze, wynikaj ą cego z w/w ustaw (realizacji zada ń dotycz ą cych przyznawania ś wiadcze ń oraz
za świadcze ń o korzystaniu/niekorzystaniu ze świadcze ń pomocy spo łecznej, świadcze ń rodzinnych,
dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, funduszu alimentacyjnego, opieki zast ę pczej,
poradnictwa specjalistycznego, dofinansowania ze ś rodków PERON i innych, w zale ż no ś ci od Pani/Pana
spraw/sprawy);
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzę du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, i ż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz ą cych narusza przepisy ogólnego
rozporz ą dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), na adres:
Prezes Urz ę du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
O świadczam ż e podane dane osobowe s ą one zgodne z prawd ą .
Zapozna ł em(-am) si ę z tre ś ci ą klauzuli informacyjnej zamieszczonej na BlP GOPS i na tablicach
informacyjnych GOPS, w tym z informacj ą o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dost ę pu do tre ś ci swoich danych i prawie ich poprawiania.

podpis

Uchwała NrX/....... /2019
Rady Gminy Świdwin
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w bud żecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gmimlym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) Rada Gminy Swidwin uchwala, co następuje:
1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę

77 822,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwot ę

77 822,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka si ę :
1. Po stronie dochodów bud żetu kwotą

28 183 277,64 zi

w tym: - dochody bie żące

25 583 132,64 zł

- dochody maj ątkowe
a) dotacja na zadania zlecone

2 600 145,00 zł
8 012 593,66 zł

2. Po stronie wydatków budżetu kwotą

28 016 277,64 zł

w tym: - wydatki bie żące

25 007 573,64 zł

- wydatki maj ątkowe

3 008 704,00 zł

a) wydatki zadań zleconych

8 012 593,66 zł

3. Przychodem (wolne środki)

547 711,00 zł

4. Rozchodem (spłata kredytów i po życzek)

714 711,00 zł

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzę dowym Województwa Zaehodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w wyniku zmniejszenia subwencji
oświatowej na rok 2019.
2. Dokonano przeniesienia wydatków mi ędzy działami tj:
- zwiększono wydatki na ochotnicze stra że pożarne
-zwiększono wydatki w pozostałej działalności z tytułu ubezpieczenia mienia,
- zmniejszono wydatki na obs ługę długu.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

ŚWIDWIN

Nr dokumentu
Data podj ęcia

X1.12019
2019-08-27

Rodzaj

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

750
75095
4430
754
75412
3030
757
75702

8110
801
80101
4010
80113
4300
852
85219
4300
853
85395
4300

Tre ść

Warto ść

Administracja publiczna

10 000,00

Pozostała dzia łalno ść

10 00000

Róż ne opłaty i składki

10 000,00

Bezpiecze ń stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000,00

Ochotnicze stra że poż arne

10 000,00

Ró ż ne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 000,00

Obsługa długu publicznego

-20000,00

Obsługa papierów warto ś ciowych, kredytów I po życzek oraz innych zobowi ąza ń
jednostek samorz ądu terytorialnego zaliczanych do tytu ł u dłuż nego - kredyty i pożyczki

-20000,00

Odsetki od samorz ądowych papierów warto ś ciowych lub zaci ągni ętych przez jednostk ę
samorz ądu terytorialnego kredytów i po życzek

-20000,00

Oświata i wychowanie

-77822,00

Szkoły podstawowe

-40000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-40000,00

Dowożenie uczniów do szkó ł

-37822,00

Zakup usług pozosta łych

-37822,00

Pomoc społeczna

-1 963,75

Oś rodki pomocy społecznej

-1 963,75

Zakup usług pozostałych

-1 963,75

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

I 963,75

Pozostała działalno ść

1 963,75

Zakup usł ug pozostałych

1 963,75
Razem:

BeSTia

-77822,00
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Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podj ęcia
Rodzaj

Dział

ŚWIDWIN
X//2019
2019-08-27
Plan -dochodów
.

Rozdział Paragraf

758
75801
2920

I

Tre ść

Kwota

Różne rozliczenia

-77822,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego

-77822,00

Subwencje ogólne z bud żetu pa ń stwa

-77822,00
Razem:

BeSTia

-77822,00
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