
BURMISTRZ MIASTA KI.UCZBORKA
Tffoiewód ;<t\vo opolskie

r

Zarządzenie Nr BR.0050.160.2022
Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 22.09.2022 roku

w sprawie powołania Kolegium Burmistrza ds. nagród

Na podstawie art.30 w związku z art.7 ust. lpkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022
r. poz.559 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XI/192/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019 roku w
sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i wamnki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli ( Dz.Urz-Woj.Opolskiego z 2019 r. póz.2776 z późn.zm),
zarządza się, co następuje:

§1

l. Powohye się Kolegium Burmistrza ds. nagród.
2. Kolegium Burmistrza ds. nagród pracuje w ramach zasad pracy określonych w załączniku nr l do niniejszego
Zarządzenia.
3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

c

§2

W skład Kolegium Burmistrza ds. nagród wchodzą następujące osoby:

l. Roman Kamiński, zastępca Burmistrza Miasta Kluczborka - przewodniczący,
2. Elżbieta Pietrzykowska, Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku,
3. Elżbieta Siemońska, zastępca Dyrektora Admmistracji Oświaty,
4. Jolanta Wielgosz-Bazan, główny specjalista d/s Edukacji - Administracja Oświaty

w Kluczborku,
5. Piotr Stefaniuk, główny specjalista d/s Edukacji - Administracja Oświaty

w Kluczborku,
6. Krzysztof Chojak, prezes Oddziahi w Kluczborku, Związku Nauczycielstwa Polskiego,
7. Zbigniew Stachowski, członek Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji

Związkowej NSSZ „ Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Kluczborku.

§3

Traci moc:

Zarządzenie Nr A0.0050.166.2021 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 września
2021 roku w sprawie powołania Kolegium Burmistrza ds. nagród.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr l
do Zarządzenia Nr BR.0050.160.2022
Bunnistrza Miasta Kluczborka
zdnia22.09.2022roku

Zasady pracy Kolegium Burmistrza Miasta Kluczborka ds. nagród

c

o

I. Posiedzenie Kolegium zwohije przewodniczący, określając jego termin, miejsce i godzinę rozpoczęcia.

II. Posiedzenie Kolegium jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział przynajmniej 50 % jego składu ,
w tym przewodniczący kolegium.

III. Tryb prowadzenia obrad:
l. Otwarcie obrad, sprawy porządkowa - organizacyjne.
2. Informacja o jednostkowej wysokości nagrody ustalonej przez Burmistrza oraz ilości nagród

w danym roku budżetowym,
3. Wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie nagrody w oparciu o kryteria formahie:

a/ terminowość złożenia wniosku,
b/ podmiot uprawniony do złożenia wniosku,
c/ staż pracy pedagogicznej co najmniej jeden rok,
d/ co najmniej wyróżniająca ocena pracy z ostatnich pięciu lat pracy.
e/ opmia rady pedagogicznej w przypadku nauc2ycieli.

4. Dopuszczenie do drugiego etapu rozpatrywania wniosków, które spełniają
wszystkie kryteria fonnalne określone w pkt 3.

5 Zapoznanie się z uzasadnieniem merytorycznym wniosków.
6. Członkowie Kolegium typują do nagrody Burmistrza tyle wnioskowanych osób,

ile nagród ustalono na dany rok budżetowy.
7. Głosowanie nad przyznaniem nagrody:

a7 głosowanie odbywa się w sposób tajny poprzez pozostawienie na karcie do głosowania
nie skreślonych tylu nazwisk kandydatów wnioskowanych do nagrody - ile nagród
ustalono na dany rok budżetowy,

b/ głos, który nie spełnia wymogów pkt 7a jest uznawany za nieważny,
c/ o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nagrodę burmistrza w danym roku decyduje ilość

kolejno U2yskanych głosów, która powinna wynosić co najmniej 50 % + l ważnych oddanych
głosów,

d/ w przypadku, kiedy dwa lub więcej wniosków uzyskają równą liczbę głosów, przeprowadza się
dodatkowe tajne głosowanie tych wniosków. Wybrany zostaje wniosek, który otrzymał najwięcej
głosów,

e/ w przypadku , kiedy głosowanie określone w pkt 7d nie przyniesie rozstrzygnięcia decyduje
przewodniczący kolegium,

f/ ilość pozytywnie zaopiniowanych wniosków o przyznanie nagrody może być równa lub mniejsza
od ilości określonej w pkt IIIpkt 6 .

IV. Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół, który wraz z listą obecności oraz pozytywnie
zaopiniowanymi wnioskami przekazuje się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.


