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W numerze: Oferta Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A., Ferie w naszej
gminie, Wspominamy Adę Rusowicz, Młodzieżowa Rada Miejska, Z życia szkół,
Turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza, XXIII sesja Rady Miejskiej, Przekażmy
1% podatku potrzebującym.

Społeczność Dzierzgonia oczekuje rozrywki
na wysokim poziomie artystycznym
O tym, że teza zawarta w tytule
niniejszego artykułu jest trafna, świadczy dobitnie ostatnie wydarzenie, jakie
miało miejsce w dniu 13 lutego 2009
r. Zorganizowany wspólnie przez
Dzierzgoński Ośrodek Kultury oraz
Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu,
występ znanej formacji rozrywkowej
- „Kabaret Moralnego Niepokoju”,
przyciągnął do auli Zespołu Szkół im.
C.K. Norwida, tłumy mieszkańców.
Dość powiedzieć, że bilety na dwa
spotkania z Kabaretem, rozeszły się w
tempie ekspresowym. Niewykluczone,
że gdyby zaplanowano jeszcze trzeci
koncert, również cieszyłby się on stuprocentową frekwencją.
W sumie ponad 500 osób, które
miały okazję zakupić bilety na tę
imprezę, w ciągu dwóch, ponad półtoragodzinnych występów artystów,
doznało wielu bardzo sympatycznych
i niezapomnianych wrażeń. Jakkolwiek
„Kabaret Moralnego Niepokoju” jest
zespołem bardzo znanym i zapewne
przed bezpośrednim spotkaniem z
nim, u wielu osób mogły pojawić się
obawy, czy aby występ w małym  miasteczku, nie zostanie potraktowany
jako kolejna „chałturka” dla gawiedzi
– już po kilku minutach od rozpoczęcia
koncertu, wspomniane obawy zostały
rozwiane.
Bezpośredni kontakt z publicznością, zabarwiony szczerym uśmiechem
i życzliwością ze strony członków zespołu, spotkał się natychmiast z żywą
reakcją widowni. Oczywiście w reper-

(fot. I.Grochulska)

Kabaret Moralnego Niepokoju w akcji.
tuarze pojawiło się kilka scenek humorystycznych, znanych już z wcześniejszych telewizyjnych występów
Kabaretu, ale w zetknięciu „na żywo”,
były one przyjmowane przez wszystkich obecnych bardzo spontanicznie
i wielokrotnie nagradzane burzliwymi
oklaskami. Nie zabrakło także skeczy
zupełnie nowych oraz „wstawek” tekstowych, nawiązujących do najbardziej
aktualnych wydarzeń polityczno- gospodarczych. Miłą niespodzianką była
również forma zakończenia występów.
W chwili, gdy na scenie pojawili się

wszyscy artyści i wspólnie zaśpiewali, wszystko wskazywało na to, że to
już finał, i że pomimo obiecanych na
wstępie 90 minut rozrywki, będziemy
musieli „obejść się smakiem” po godzinie z kwadransem. Na szczęście i ku
miłemu zaskoczeniu publiczności, był
to zgrabnie wkomponowany w występ
artystów, test na autentyczność reakcji
słuchaczy. Po naocznym stwierdzeniu
przez członków zespołu, że po ich pożegnalnej piosence i ukłonach, burza
(cd. str.2)
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BUDUJEMY PARTNERSTWO
W POWIECIE SZTUMSKIM
Biuro Partnerstwa przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym
S.A. zorganizowało kolejne warsztaty
współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Dnia 28 lutego br. w Dzierzgońskim
Ośrodku Kultury odbyło się kolejne
spotkanie aktywnych działaczy z
powiatu sztumskiego poświęcone
tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich.
Podczas spotkania uczestnicy utworzyli trzy grupy partnerskie: Przedsiębiorczość i Rynek Pracy, Integracja
Społeczna oraz Edukacja, Kultura i
Sport. Każda grupa po przeanalizowaniu swoich zasobów oraz szans i zagrożeń ustaliła nadrzędny cel działania
i określiła zasady współpracy.
Ciekawa formuła warsztatów oparta
na ćwiczeniach i pracy grupowej oraz
przyjazna atmosfera, pozwoliła na
szybką integrację uczestników, uświadomiła potrzebę szukania kompromisu
i pomogła w wyłonieniu lidera w każdej
grupie.
Warsztaty organizowane są w
ramach unijnego projektu „Biuro Partnerstwa – Integracja, Animacja, Rozwój” realizowanego przez Regionalne
Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
Od wielu lat działamy na rzecz rozwoju

Społeczność Dzierzgonia
oczekuje...

(cd. ze str. 1)

oklasków nie ustaje i nikt z obecnych
na widowni nie podrywa się do wyjścia
– obdarowani zostaliśmy jeszcze dwoma bisami.
Oczywiście występu nie dało się
przedłużać w nieskończoność, ale
nawet po jego zakończeniu, dawało się
wyraźnie odczuć ogólne zadowolenie i
mnóstwo pozytywnych emocji. Wkoło
słychać było liczne komentarze o tym,
że tego rodzaju rozrywka i w wykona-

(fot. RTI)

Uczestnicy spotkania w trakcie prac w grupach warsztatowych.
społeczno- gospodarczego naszego
regionu – mówi koordynator projektu
pani Eugenia Goździelewska - dlatego
utworzyliśmy Biuro Partnerstwa, które
jednoczy instytucje, osoby i firmy z
naszego powiatu, wspiera zakładanie
partnerstw i pomaga w aplikowaniu o
unijne pieniądze. Czekamy na wszystkich, którym nieobce są problemy
w obszarze zatrudnienia, integracji
społecznej i edukacji, do udziału w
kolejnych spotkaniach. Każdy może
wybrać najbardziej odpowiadający mu
obszar tematyczny i zaangażowania
się w prace na rzecz tworzenia pro-

jektów unijnych.
Kolejne warsztaty odbędą się już w
marcu br. Więcej informacji: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel.
55 276 25 70 lub 276 25 79, e-mail:
rti@dzierzgon.com.pl
www.piuropartnerstwa-dzierzgon.pl
(RTI)

niu takiej klasy artystów, jest bardzo
oczekiwana w Dzierzgoniu. Szczególnie teraz, gdy wszystkim dają się
we znaki problemy życia codziennego
a w powietrzu „wisi” widmo kryzysu,
chwile dobrej zabawy są nieocenione.
Nie rzadko też, dodają werwy i wiary
w możliwość pokonania wielu przeciwności losu.
Na podstawie obserwacji, poczynionych przy okazji opisanego wydarzenia, można także wysnuć jeden,
bardzo cenny wniosek, iż wbrew obiegowej opinii, tego typu przedsięwzięcia
nie muszą być realizowane wyłącznie
w formie ogólnodostępnych i nieod-

płatnych imprez plenerowych. Ludzie
chętnie wezmą udział w imprezie i za
nią zapłacą, jeśli tylko będzie ona na
wysokim artystycznym poziomie.
Przy okazji należy z satysfakcją
stwierdzić, że Dzierzgoński Ośrodek
Kultury po raz kolejny wykazał się znakomitym kunsztem organizatorskim.
Warto też zauważyć, że na przestrzeni
ostatnich dwóch lat, jego aktywność
znacznie wzrosła i należy życzyć sobie
aby nadal była co najmniej na takim
poziomie.
(J.S.)
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Znani dzierzgonianie. Ada Rusowicz.
„Czekam na miłość”, „Za daleko mieszkasz miły”, „Mogło być inaczej’, „Nie pukaj do moich drzwi”, „Wczesny zmierzch
nad Sanokiem”, „Po to przyszedłeś na
świat”, „Musisz się zakochać” – to tylko
niektóre z przebojów, jakie nagrała z legendarną bigbeatową grupą „Niebiesko   
Czarni”. Wymieniana jest obok Heleny
Majdaniec, Miry Kubasińskiej, Tadeusza
Nalepy, Czesława Niemiena. Jednak
szukając informacji na temat jej życia,
napotykamy ich zaledwie kilka.
Ada Rusowicz urodziła się w Wilnie 8
września 1944 roku.
W latach 1963 – 1976 była wokalistką
Niebiesko – Czarnych. Między 19681970 koncertowała z zespołem we Francji, Belgii, Jugosławii, Finlandii i RFN. W
1968 zdobyła Złotą Kotwicę Sopockiego
Lata dla najpopularniejszej wokalistki
roku. Razem z zespołem nagrała muzykę do takich filmów jak m.in. „Kulig”
Stanisława Kokesza, „Mocne uderzenie”
Jerzego Passendorfera czy „Rozmowy o
miłości” Mirosława Gronowskiego.
17 września 1971 roku, w Dzierzgoniu
odbył się jej ślub z Wojciechem Kordą
– wokalistą i gitarzystą „Niebiesko-Czarnych”. Dzierzgonianie wspominają, że
para jechała do ślubu dorożką.
W latach 1977 – 1980 wspólnie z mężem
śpiewała w duecie „Ada i Korda”. Towarzyszył im wtedy zespół instrumentalny
Horda.
Zginęła tragicznie 1 stycznia 1991 roku,
w Poznaniu, w wypadku samochodowym, w którym ocalał jej mąż.
W sierpniu 1991 Wojciech Korda w poznańskim studiu Giełda, towarzystwie
muzyków: Sławomira Sokołowskiego,
Dariusza Kozakiewicza i Krzysztofa
Przybyłowicza, nagrał album poświęcony pamięci Ady – „Radości i smutki” do
tekstów poznańskiego autora Andrzeja
Sobczaka.
10 października 1992 roku, w poznańskiej „Arenie” przyjaciele Ady oddali jej
hołd podczas koncertu poświęconego
jej pamięci. Z Paryża przybyła wówczas
Helena Majdaniec, ze Szwecji Andrzej
Nebeski, z USA Włodzimierz Wander.
„Koncert dla Ady” zapisany został również na płycie pod tym samym tytułem.
Tym tekstem żegnali Adę Rusowicz mąż
i przyjaciele podczas koncertu poświęconego jej pamięci, 10 października
1992 roku:

Już dzień odchodzi
Nie patrząc mi w twarz
I mrok z biegiem godzin
Rozchyla swój płaszcz.
Jak przez mgłę widzę ciebie znów,
Gdy przez nocy chłód
Powracasz tu
Z dawnych lat, z zapomnianych dróg
Wprost do moich snów.
Śpiąca królewno, śpiąca królewno,
Ty wiesz na pewno, jak przetrwać noc.
Śpiąca królewno, śpiąca królewno,
Ty znasz niejedną drogę przez mrok.
Jest gdzieś w pamięci
Wspomnienie na dnie,

Co jak gwiazda świeci
Gdy smutno i źle.
Pozwól mi więc pokonać los
I nim minie noc
Znów ze mną bądź.
Obraz twój niech rozproszy mrok,
Niech pokona zło.
Śpiąca królewno, śpiąca królewno,
Zostań tu ze mną, zostań po świt.
Śpiąca królewno, śpiąca królewno,
Nim gwiazdy zbledną, kołysz me sny...
Śpiąca królewno, śpiąca królewno,
Godziny biegną szybciej od słów.
Śpiąca królewno, śpiąca królewno,
Pora pożegnań nadeszła już…
Marta Karaś
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Dzień Babci i Dziadka
Wszyscy wiemy, jak wielkie znaczenie w życiu dzieci odgrywają babcie
i dziadkowie. W styczniu seniorowie
mają swoje święto. Z tej okazji klasa
II A wraz z wychowawczyniami Mariolą
Hrynkiewicz i Ewą Naporą przygotowała specjalną uroczystość. 23 stycznia 2009 w murach Dzierzgońskiego
Ośrodka Kultury dobyło się wyjątkowe
spotkanie, na które dzieci zaprosiły
swoje babcie i dziadków. Uczniowie
zaprezentowali wówczas trzy inscenizacje: Jasełka, Co słychać w lesie oraz
montaż literacko – muzyczny Dzień
Babci i Dziadka. Zaproszeni goście
nie kryli wzruszenia widząc swoje
wnuki na scenie. Każdy z młodych
aktorów   wspaniale opanował swoją
rolę i wszyscy wypadli wspaniale.
Po występie artystycznym wnuczkowie złożyli życzenia i wręczyli laurki
babciom i dziadkom. Spotkanie umilił
słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Goście mogli też wziąć
udział w specjalnie dla nich przygotowanych konkursach. Okazało się,
że rozpoznanie wnuka po głosie jest
wyjątkowo łatwe, dziadkowie potrafią

Ferie
w bibliotece
W okresie ferii zimowych z pracowni
multimedialnej skorzystało ponad 200
czytelników. Pracownia była czynna
codziennie w godzinach otwarcia
biblioteki. Niejednokrotnie dzieci i młodzież musiała oczekiwać w kolejce by
móc zagrać na komputerze w swoją
ulubioną grę. Czas oczekiwania wypełniali grając w bardziej tradycyjne, ale
równie pasjonujące gry planszowe.
We wtorki odbywały się - Spotkania
z bajką:   „Mała Syrenka” i „Piękna i
Bestia”.
Podczas zajęć dzieci rysowały i kolorowały ilustracje do przedstawionych
bajek.
Na zakończenie zajęć odbyło się
losowanie drobnych upominków dla
wszystkich uczestników.
W czasie ferii zorganizowano zajęcia plastyczne pt. „Ilustracja do ulubionej bajki” , „Bezpieczny wypoczynek”
i Najpiękniejsza Walentynka”. Dzieci
chętnie uczestniczyły w zajęciach, a
w ich trakcie otrzymały słodki poczę-

(fot. E.Napora)

Dziadkowie ze swoimi pociechami podczas wspólnej zabawy.
też wspaniale zaplatać warkocze, a
wszyscy doskonale bawili się rozwiązując kalambury.
Uroczystość minęła w bardzo miłej atmosferze, widać było, iż gości i
dzieci łączy szczególna więź. W ten

wyjątkowy sposób najmłodsi wyrazili
swoją wdzięczność za czas, jaki poświęcają im babcie i dziadkowie. Takie
uroczystości to wspaniały sposób na
umocnienie więzi rodzinnych.
(M. W.)

stunek.
W konkursie czytelniczym  dla dzieci
w wieku 7- 10 lat „Wiem, bo czytam”
dzieci wykazały się znajomością lektur
szkolnych.

Na zakończenie ferii zorganizowano
wystawę prac plastycznych.
Dziękujemy wszystkim dzieciom i młodzieży za zaangażowanie i udział w
zajęciach podczas ferii zimowych.
(E.L.)

(fot. I.Grochulska.)

Uczestniczki zajęć plastycznych zorganizowanych podczas ferii.
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Wspomnienie świąt z Zespołu Szkół im. K.C. Norwida
Święta Bożego Narodzenia to czas
szczególny. Każdy z nas poddaje się
tej wyjatkowej atmosferze, która łączy
nas, integruje i powoduje wielką radość.W dzierzgońskim Zespole Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida mlodziez
szkolna pod opieką nauczycieli przygotowała spektakl słowno - muzyczny,
który uświetnił ostatni dzień nauki
w starym roku 2008. Po przywitaniu
przez dyrektora szkoły p. Jarosława
Drwięgę zebranych w auli uczniów i
gości w osobie starosty powiatu sztumskiego p. Piotra Steca, rozpoczęła się
częśc muzyczna, przygotowana przez
nauczycielki języków obcych, panie
Annę Lip i Joannę Mettel. Stworzyły
chór uczniów, którzy spiewali kolędy i
pastorałki w obcych językach. Mozna
było usłyszeć tradycyjne polskie kolędy, a także m. in. pieśni angielskie,
niemieckie i hiszpańskie. Na gitarze
akompaniował nauczyciel historii p.
Piotr Podlewski. Publicznośc zebrana
tego dnia w auli chetnie uczestniczyła
we wspólnym śpiewaniu, nagradzając brawami młodych artystów. Po
częsci muzycznej nadszedł czas na
część słowną. Pod dyrekcją Doroty
Hul uczniowie przedstawili Herody
opisujace ostatnie dni króla Heroda.

(fot. Archimum Zespołu Szkół)

Uczniowie Zespołu Szkół śpiewający kolędy i pastorałki w obcych językach.
Charakteryzacje uczniów, zabawny
scenariusz i pełna zaangażowania gra
aktorska podgrzały atmosferę. Młodzi
artyści po raz kolejny zebrali mocne
brawa! Cały spektakl został ponownie
przedstawiony w siedzibie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w

Dzierzgoniu oraz w klubie Złota Jesień
mieszczącym się w Dzierzgonskim
Ośrodku Kultury.
(Zespół Szkół)

ZABAWY W KARNAWALE
Karnawał to czas, w którym chętnie
uczestniczymy w różnego rodzaju
imprezach i zabawach tanecznych.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w
Dzierzgoniu mieli okazję miło spędzić
czas w czasie dyskotek szkolnych.
29 stycznia na parkiecie bawili się
uczniowie klas I. - III. Natomiast 23
lutego odbył się bal przebierańców dla
uczniów klas IV.-VI. Salę gimnastyczną odwiedziły niezwykłe postacie. W
tańcu można było spotkać księżniczki,
wróżki, czarownice, piratów, żołnierzy
i wielu innych bohaterów. Młodzi uczniowie świetnie bawili się przy śpiewie
Sławomira Buzanowskiego, natomiast
starsi uczniowie tańczyli przy muzyce
mechanicznej. Czas zabawy urozmaiciły konkursy, między innymi taniec
z balonami i taniec na gazetach. Dyskotekę dla klas IV.-VI uatrakcyjnił też
pokaz tańca zespołu Chopen- Dance,
w skład którego wchodzą Karolina

Świdzińska, Dominika Szwamber, pomysłowe przebrania dostarczyły
Martyna Kwidzyńska i Aleksandra uczniom i nauczycielom wiele radoGutej. Dziewczyny w karnawałowych ści.  
strojach i fryzurach zaprezentowały
(M. W.)
układy tanecz(fot. M.Więckowska)
ne do muzyki
hiphopowej.
Atrakcją balu
przebierańców
był wybór króla
i królowej balu,
którymi zostali
Angelika Krauze z klasy IV C  
i Wojtek Nowakowski z VI C,
a wyróżnienie
otrzymał Miłosz
Banach z V B.
W ten sposób młodzież
miło spędziła
o s t a t n i e d n i Bal przebierańców w dzierzgońskiej podstawówce.
karnawału, a
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Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu informuje o
rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Przekaż dalej” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Celem projektu jest wzrost integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zaangażowanie społeczności
powiatu sztumskiego w lokalne inicjatywy o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i
promocyjnym.
Projekt skierowany jest do mieszkańców oraz społeczności lokalnych działających na
obszarze powiatu sztumskiego zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób starszych w tym
pracujących i bezrobotnych.
Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane następujące zajęcia:
• Kreatywne robótki ręczne (szydełkowanie, hafciarstwo)

• Plastyka użytkowa (florystyka, dekoracja stołów, malowanie na tkaninie, tworzenie
kartek okolicznościowych)
• Zajęcia kulinarne
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje o projekcie oraz zapisy w siedzibie RTI S.A. przy ulicy Plac Wolności
7 w Dzierzgoniu lub pod numerem telefonu 55 276 25 70, a także na stronie internetowej
www.rti.dzierzgon.com.pl

PORADY DLA FIRM
Punkt Konsultacyjny działający przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Konsultanci pracujący w Punkcie udzielą informacji przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, wyjaśnią
zasady ubiegania się o dotacje unijne, zaprezentują etapy zakładania firmy i przedstawią obowiązki w tym zakresie.
Jako jeden z ośrodków Krajowego Systemu Usług jesteśmy zaangażowani w działania mające na celu pomoc przedsiębiorcom w funkcjonowaniu w warunkach spowolnienia gospodarczego. W Punkcie Konsultacyjnym przedsiębiorca uzyska
informacje związane m.in. z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz z możliwością skorzystania z
usług finansowych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych stanowiących alternatywę dla sektora bankowego.
AKTUALNOŚCI RTI:
- 02-31.03 Termin składania wniosków o dotacje do poddziałania 1.1.1 RPO WP „Mikroprzedsiębiorstwa”
- 02-31.03 Termin składania wniosków o dotacje w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”
- 03-15.04 Termin składania wniosków o dotacje w ramach działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym”
- 3-31.03 Termin składania wniosków o dotacje do 8.1 PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
- 03.2009 r. -  IV Pomorskie Forum Przedsiębiorczości, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
Dowiedz się więcej – Punkt Konsultacyjny, tel. (055) 276 25 70 lub 276 25 79
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Prymusi
Za nami czas zimowego wypoczynku, a także podsumowania pracy
uczniów w pierwszym semestrze. Wytężona, systematyczna nauka w ciągu
pięciu miesięcy przyniosła efekty. Oto
najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Wojciecha w Bągarcie:
Klasa IV:
1.Link Marika (średnia ocen) 5,0 (zachowanie) wzorowe
2.Panek Magdalena 5,0 bardzo dobre
3.Trzaska Joanna 4,91 wzorowe
4.Nazarewicz Karolina 4,82 wzorowe
5.Wesołowski Wojciech 4,82 wzorowe

6.Rohde Dominik 5,0 dobre
Gratulujemy i życzymy równie pomyślnych wyników na zakończenie roku
szkolnego! Mamy również nadzieję,
że lista ulegnie wydłużeniu. Tak, że
do dzieła!
W okresie ferii przeprowadzono
remont korytarzy szkolnych. Wnętrze
naszej szkoły nabrało nowego blasku i
świeżości. W tak przytulnym otoczeniu
nauka staje się przyjemnością. Oby
prace w naszej szkole dalej zmierzały
w tak dobrym kierunku!
Elżbieta Nowak
(fot. Wincenty Szulga)

Prymusi Szkoły Podstawowej im. Św. Wojciecha w Bągarcie.
6.Kołodziejski Michał 4,64 wzorowe
7.Nazarewicz Nikola 4,55 bardzo dobre
8.Pacanek Marcin 4,55 bardzo dobre
9.Gwiazdowska Dorota 4,36 bardzo dobre
Klasa V:
1.Mulart Natalia 5,0 wzorowe
2.Stapurewicz Piotr 5,0 wzorowe
3.Najdrowska Anna 4,6 wzorowe
4.Skwarek Jola  4,4 wzorowe
5.Wasiewicz Alicja 4,3 wzorowe
6.Iwasiej Dariusz 4,3 wzorowe
Klasa VI:
1.Haber Adrianna 4,8 bardzo dobre
2.Król Anna  4,8 wzorowe
3.Szutko Daria 4,4 wzorowe
4.Czaja Kinga  4,3 wzorowe
5.Zielińska Alicja 4,1 bardzo dobre
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PRACOWITE
FERIE
Czas ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu został wykorzystany na wykonanie niezbędnych
remontów. Po dwutygodniowej przerwie w nauce na uczniów i nauczycieli
czekały spore zmiany.
W tym czasie zostały wymienione
wszystkie drzwi do sal lekcyjnych,
a w związku z tym ujednolicono też
numerację pomieszczeń szkolnych.
Po dokonanych zmianach uczniowie
i nauczyciele muszą przyzwyczaić się
do nowych numerów klas. Ponadto
zmodernizowano kąciki sanitarne. Na
każdym piętrze pojawiły się nowe zlewy i kafelki. Zmiany te spowodowały,
że korytarze naszej szkoły stały się
ładniejsze.
W tym roku planowane są także
inne remonty. W czasie wakacji liczymy na położenie kostki betonowej
dookoła sali gimnastycznej. Ponadto
ma dojść do kolejnego etapu wymiany
instalacji elektrycznej, a w związku z
tym do malowania remontowanych
sal.
Mamy nadzieję, że uda się przeprowadzić wszystkie inwestycje, co
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i umili przebywanie w
szkole. Liczymy, że prace te wraz z
już wykonanym nowym ogrodzeniem
w sposób znaczący poprawią warunki,
w jakich uczą się i bawią wychowankowie naszej szkoły.
(M. W.)

OGŁOSZENIE
Osoby, które zmieniły dane osobowe lub miejsce zamieszkania
pobytu stałego mają obowiązek wystąpienia w ustawowym terminie
do 14 dni o wyminę dowodu osobistego.
Konsekwencją niedopełnienia obowiązku wymiany dowodu osobistego będzie unieważnienie dowodu osobistego z urzędu   po  
upływie 3   miesięcy od dokonanej lub zarejestrowanej zmiany
danych zawartych w dowodach osobistych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim,
ewidencja ludności,  Jadwiga Wesołowska, pokój nr 17, tel. 055
2762501 wew. 34.
Kazimierz Szewczun
Burmistrz Dzierzgonia
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SPOTKANIE MŁODZIEŻOWYCH RAD W MALBORKU
Nasza Młodzieżowa Rada Miejska
ferie zimowe rozpoczęła sesją (2 lutego)
a zakończyła (13 lutego) spotkaniem
w Malborku z innymi młodzieżowymi
samorządami. Konferencja zgromadziła
młodych radnych z Malborka, Dzierzgonia
i Starogardu Gdańskiego. Pierwsza część,
która odbyła się w malborskim  Urzędzie
Miejskim, była poświęcona wymianie
doświadczeń pomiędzy organizacjami.
Emilia Harasimowicz – Przewodnicząca
MRM – nie musiała jednak się wstydzić.
Osiągnięcia naszej rady nie są z pewnością
mniejsze od sukcesów samorządów ze
znacznie większych miast. Opiekunowie
samorządów chwalili w kuluarach pomysł,
by reprezentantów w MRM miała również
młodzież, która uczy się poza gminą.
Emocje innego rodzaju towarzyszyły
części drugiej. Nasi bardzo mili i gościnni
gospodarze zaprosili wszystkich na lodowisko cieszące się dużym powodzeniem
nie tylko wśród mieszkańców grodu nad
Nogatem. Młodzi samorządowcy śmiało
ruszyli na lód, by pokazać, że niestraszne
są im żadne wyzwania. Jeszcze raz pochwalę nasze radne. Wiem, że większość
trenowała przed piątkowym spotkaniem.
Było to zresztą widać, gdyż prezentowały
się na tafli świetnie.
Wspólny obiad w klubie Alfa i dyskusje

(fot. D.B.)

Spotkanie MRM Uczestnicy spotkania w Malborku.
nad konkretnymi formami współpracy
wypełniły część trzecią spotkania. Wracaliśmy zmęczeni, ale w pełni przekonani, iż
ten ostatni dzień ferii nie był zmarnowany.
Mamy nadzieję, że uda się wprowadzić w
życie wnioski z malborskiej konferencji.
Opiekun MRM

Studniówkowy czar
Okres stycznia i lutego co roku daje
o sobie znać jako czas nieskończonego
szaleństwa balów czy, jak to ostatnio
zwykło się mówić, imprez studniówkowych. Jednak jak to zwykle bywa, nawet
najwspanialsze wydawałoby się szczęście, musi kiedyś dotrzeć do punktu kulminacyjnego i najzwyczajniej w świecie
przeminąć.
Dzierzgoń również zamienił się na tę
jedną noc w arenę studniówkowego szaleństwa. Dnia 24 stycznia bieżącego roku
w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila
Norwida odbył się bal studniówkowy, który jest nieodłącznym elementem tradycji
naszej szkoły.  
Zgodnie z panującym w szkole zwyczajem, uczniowie zaprosili gości specjalnych, m.in  ks. prałata Jana Czajkowskiego oraz burmistrza  Dzierzgonia, Kazimierza Szewczuna.  Oprócz   maturzystów
na zabawie obecny był dyrektor Zespołu
Szkół, Jarosław Drwięga, wychowawcy
klas maturalnych (M.Kraft, W.Żuchowska,

I.Mańkowska, A.Szymczak), grono pedagogiczne oraz rodzice.  
Szampańska zabawa studniówkowa rozpoczęła się zgodnie z tradycją
polonezem,którego zatańczono   z niebywałą wręcz elegancją i pietyzmem. Po
części artystycznej z udziałem maturzystów nastąpiły wspólne pamiątkowe zdjęcia oraz słodki upominek od młodszych
kolegów z klas II. Później niczym nieprzerwane tańce, którym akompaniowała wynajęta specjalnie na tę okazję orkiestra.
A wszystko to okraszone zostało stylem
weneckim, który zdominował wystrój sali
balowej. Dekoracja wykonana w kolorach
bordo i ecrue oraz maski karnawałowe
dodawały zabawie unikatowego charakteru, pełnego tajemniczości i elegancji.
Bal studniówkowy dobiegł końca . W
sercach maturzystów, zapisze się on jako
wydarzenie wyjątkowe i ponadczasowe.
A za 100 dni … matura.
Anna Szymczak

„Wyprawka
szkolna – 2009”
02 lutego br. ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych. Pomoc w formie
dofinansowania zakupu podręczników
jest udzielana uczniom rozpoczynającym
w roku szkolnym 2009/2010 naukę w
klasach I – III szkoły podstawowej oraz
naukę w klasie I gimnazjum. Pomocy
udziela się uczniom z rodzin, których dochód na osobę nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w ustawie o
pomocy społecznej, na dzień dzisiejszy
jest to kwota 351,00 zł.
Wartość pomocy nie może przekroczyć:
- 150,00 zł dla ucznia klasy I i II szkoły
podstawowej
- 170,00 zł dla ucznia klasy III szkoły
podstawowej
- 280,00 zł dla ucznia klasy I gimnazjum.
Termin składania wniosków o udzielenie
dofinansowania określi w drodze zarządzenia Burmistrz Dzierzgonia. Więcej
informacji na temat Wyprawki szkolnej
2009 uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 24 tel. 055
276 2501 wew. 22.

(D.K.)
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Z życia szkoły w Bruku.
Pierwsze półrocze za nami. W każdej
szkole to czas na podsumowania, zastanawiamy się co „wyszło” dobrze, a nad
czym w drugim semestrze trzeba jeszcze popracować. Jak zwykle pod  koniec
stycznia spotykamy się z rodzicami, aby
poinformować ich o postępach dzieci.
Z największą radością chwalimy te
najlepsze, niestety na niektóre musimy
poskarżyć. O nich pisać nie będę, natomiast chętnie wymienię tych uczniów, z
których jesteśmy dumni.
klasa I – K. Rybicki, S. Haber, D. Kowalczyk, S. Mazurek
klasa II –, O. Jasieniecka, Z. Antonowicz, W. Siecińska,  P. Klemarczyk
klasa III – J. Ziółkowski, O. Tomczak, A.
Capek, M. Mirończuk,  Cz.Mazurek
klasa IV – A. Kleina, E. Krojec, K. Najman
klasa V – K. Banaś, E. Klemarczyk, K.
Mazurek, W. Gałucha
klasa VI – D. Chrześcijańska, E. Klemarczyk, M. Maśliński, P. Dąbrowski
Gratulujemy
dzieciom i ich
rodzicom !
Na zakończenie półrocza
tradycyjnie już
w naszej szkole   - zabawa.
Zapraszamy na
nią również rodziców. Oferujemy dużo dobrej
muzyki i wiele
ciekawych konkursów. Tym razem największe
„wzięcie” miało
karaoke, które
prowadził   Sebastian Cierlicki,
a najczęściej dał
się słyszeć oczywiście „anioła
głos”. Przez cały
czas niezależne
jury obserwowało tańczących,

aby wybrać króla i królową balu.
Zwyciężyła A. Jasieniecka oraz dwaj
uczniowie z klasy VI – K. Małecki i T.
Piskorski. Nagrodę publiczności zdobyli – nauczyciele: Iwona Czertowicz
i Sebastian Cierlicki.
W czasie ferii uczniowie naszej
szkoły  pod opieką Agnieszki Roszkowskiej, Marii Chrześcijańskiej i Sebastiana Cierlickiego wyjechali, jak co roku,
na lodowisko do Elbląga. Zabawa była
wspaniała.
W poniedziałek  6 lutego odbyło się
w naszej szkole spotkanie mieszkańców z   Kazimierzem Szewczunem,
Burmistrzem Dzierzgonia. Z wielką radością i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o rozpoczęciu budowy świetlicy
środowiskowej w naszej wsi.
Niestety dwa tygodnie minęły szybko i znowu jesteśmy w szkole. Czeka
nas pracowity semestr. Sprawdzian
uczniów klas szóstych, do którego się
pilnie przygotowujemy oraz udział w

programie „ Równy start w przyszłość”
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Zajęcia będą prowadzić:
Iwona Czertowicz i Agnieszka Roszkowska – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa I i III
Maria Chrzescijańska   - zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze klasa II
Ewa Antonowicz – zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze klasa IV i V oraz
kółko  matematyczne
Halina Wójcik -   zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze klasa VI oraz kółko
przyrodnicze
Olga Sołdaczuk – zajęcia z języka
angielskiego klasa II i III
Zajęcia z informatyki prowadzić będzie
Maria Brzeska w Szkole Podstawowej
w Dzierzgoniu.
(W.S.)

Najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Bruku.
Stoją od lewej w I rzędzie: E. Klemarczyk, D. Chrześcijanska, M. Maśliński, K. Mazurek, W. Gałucha, Cz. Mazurek
W II rzędzie: E. Klemarczyk, K. Banaś, K. Najman, A. Kleina, E. Krojec, M. Mirończuk, O.Tomczak
Siedzą: W.Siecińska, Z.Antonowicz, O.Jasieniecka, A.Capek, D.Kowalczyk, S.Mazurek, S.Haber, K.Rybicki,
P.Klemarczyk
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IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzierzgonia
W dniu 12.02.2009 r., w świetlicy
wiejskiej w Bagarcie odbyły się rozgrywki
finałowe IV Turnieju Tenisa Stołowego o
Puchar Burmistrza Dzierzgonia. Organizatorem rozgrywek był Urząd Miejski w
Dzierzgoniu, Dzierzgoński Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Bągarcie oraz
społeczeństwo wsi Bągart. W finale wzięło
udział 31 osób z następujących miejscowości: Bągart, Bruk, Budzisz, Jasna, Jasna
Osiedle, Nowiny, Żuławka Sztumska.
Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawiają się następująco:
Chłopcy – szkoły podstawowe
1.Sitek Maciej – Bągart
2.Lezner Michał – Jasna Osiedle
3.Golędzik Tomasz – Jasna Osiedle
4.Wesołowski Wojciech – Jasna Osiedle
5.Orliński Wojciech – Jasna
6.Struzik Tomasz – Bągart
7.Skwarek Wojciech – Bągart
Dziewczęta – szkoły podstawowe
1. Czaja Kinga – Bągart
2. Haber Adrianna – Jasna
3. Lezner Małgorzata – Jasna Osiedle
Chłopcy – szkoły ponadpodstawowe
1. Branecki Paweł – Jasna
2. Kruczkowski Patryk – Jasna Osiedle
3. Trzaska Adam – Bągart
4. Lezner Marek – Jasna Osiedle
5. Mackiewicz Kamil – Bruk
6. Żuk Mateusz – Żuławka Sztumska
7. Banaś Adrian – Budzisz
8. Mackiewicz Michał – Bruk
9. Bebak Sylwester – Żuławka Sztumska
10. Capek Szymon – Budzisz
11. Jędrzejewski Artur – Nowiny
12  Szeliga Patryk – Bągart
13. Figur Daniel - Bągart
14. Jędrzejewski Mateusz – Nowiny
15.Stępniakowski Sylwester – Bągart
Dziewczęta – szkoły ponadpodstawowe
1. Sokalska Alicja – Bągart
2. Golędzik Dominika – Jasna Osiedle
3. Najdrowska Aleksandra – Bągart
Dorośli
1. Wąs Piotr – Nowiny
2. Kopron Artur – Bągart
3. Lis Elżbieta - Jasna
Organizatorzy oraz sędziowie – Marek
Zima i Wincenty Szulga – dziękują zawodnikom oraz kibicom za sportowe zachowanie oraz stworzenie atmosfery fair play
w czasie zawodów, a mieszkańcom wsi
Bągart za wszechstronną pomoc udzieloną
przy  organizacji turnieju.
( I.G.)

(fot.I.Grochulska)

Zdobywcy nagród w IV Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzierzgonia.

„UCZEŃ NA WSI”
W miesiącu styczniu rozpoczęła się
realizacja programu UCZEŃ NA WSI
– pomoc w zdobyciu wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy
miejsko-wiejskie. Celem programu jest
wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących
osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy wiejskie lub obszary
wiejskie w gminie miejsko- wiejskiej
oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w
gminie miejsko – wiejskiej.
W programie udział bierze dziesięcioro dzieci niepełnosprawnych
– ośmioro uczęszczających do szkoły
podstawowej, jeden  uczeń gimnazjum
oraz jeden uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. Z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
uzyskano kwotę 8.451,51 zł, którą
podzielono pomiędzy uczniów starających się o dofinansowanie.
Przyznane dofinansowanie mogą oni
przeznaczyć na:
1.zakup przedmiotów ułatwiających lub
umożliwiających naukę,
2.uczestnictwo w zajęciach mających

na celu podniesienie sprawności
fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3.koszty związane z dostępem do
Internetu (instalacja i abonament), z
wyłączeniem zakupu sprzętu komputerowego,
4.koszty kursów doszkalających w
zakresie programu nauczania oraz
kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem
zamieszkania ucznia, dofinansowaniu
mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5.koszty wyjazdów organizowanych w
ramach zajęć szkolnych.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane dofinansowanie
może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1. opłaty za naukę (czesne),
2. zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego
zamieszkania),
3. dojazdów do szkoły.
(D.K.)
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Przekażmy 1% podatku potrzebującym

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin składa serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy w roku 2008 przekazali na rzecz
naszego stowarzyszenia 1% podatku.
Stowarzyszenie nasze zostało
zarejestrowane 1 czerwca 2004 roku
jako organizacja pożytku publicznego.
Razem z rodzinami osób niepełnosprawnych obejmujemy działalnością
około 300 mieszkańców miasta i gminy
Dzierzgoń.
Nie prowadzimy działalności gospodarczej, utrzymujemy się ze składek
członkowskich i darowizn osób fizycznych i instytucji.
Działalność stowarzyszenia oparta
jest na pracy wolontariatu. Stowarzyszenie działa na rzecz rehabilitacji,
służy integracji i rozwijaniu aktywności
osób niepełnosprawnych, prowadzi
edukację zdrowotną.
Za okazaną, ewentualną pomoc serdecznie dziękujemy.
Prosimy o wsparcie w roku bieżącym.
Nr. KRS 0000041609

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERZGONIU
INFORMUJE, IŻ OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSKI
O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA
DZIECKA LUB DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
OD 1 LISTOPADA 2009 r. BĘDĄ ZOBOWIĄZANE
POTWIERDZIĆ ZAŚWIADCZENIEM LEKARSKIM FAKT,
ŻE MATKA DZIECKA POZOSTAWAŁA POD OPIEKĄ
MEDYCZNĄ OD 10 TYGODNIA CIĄŻY
(MOPS)

12

luty 2009

DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu gminy Dzierzgoń:
Uchwała nr XXIII/247/09
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 stycznia 2009 roku

XXIII sesja Rady Miejskiej
29 stycznia br. w sali narad Urzędu
Miejskiego w Dzierzgoniu odbyła się
XXIII sesja Rady Miejskiej. Obradom
przewodniczył Tadeusz Procyk - Przewodniczący Rady Miejskiej.
Na XXIII sesji Rady Miejskiej:
1. Rozpatrzono:
1) informację z działalności Burmistrza Dzierzgonia za okres między
sesjami,
2. Podjęto następujące uchwały.
1) Nr XXIII/246/09 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego:
Uchwała Nr XXIII/246/09
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala,
co następuje:
§1
Rada Miejska postanawia przyjąć dotację z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego do kwoty stanowiącej równowartość 462 386,00 EUR (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta
osiemdziesiąt sześć euro) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia
pn: „Słoneczne dachy dla Gminy
Dzierzgoń”.
§2
Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zawarcia Umowy finansowej

o dofinansowanie przedsięwzięcia,
o którym mowa w § 1, oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu
zabezpieczenia prawidłowej realizacji
ww. umowy, zgodnie z określonymi w
tej umowie warunkami, do wysokości
kwoty dotacji powiększonej o należne
odsetki i inne ewentualne należności
wynikające z realizacji zapisów umowy
o dofinansowanie.
§3
Zabezpieczeniem wykonania warunków
umowy o dofinansowanie, o której mowa
w § 2 będzie weksel własny „in blanco”
z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
§4
Zabezpieczenie wekslowe, o którym
mowa w § 3 ustanawia się na okres
obowiązywania umowy.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Tadeusz Procyk
Uzasadnienie:
Projekt pn. „Słoneczne dachy dla Gminy Dzierzgoń” jako element zrównoważonego rozwoju gminy, został złożony
w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Realizacja projektu
wpłynie pozytywnie na poprawę stanu
środowiska naturalnego gminy poprzez
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
atmosfery oraz zmniejszenie zużycia
energii cieplnej.
Burmistrz
/-/ mgr Kazimierz Szewczun
2) Nr XXIII/247/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy
Dzierzgoń
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c i art.
58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 142
z 2001 roku,  poz. 1591) oraz art. 82
ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (
Dz.U. 249, poz. 2104 ze zmn.)  Rada
Miejska uchwala , co następuje:
§1
1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości   460.000 zł ( słownie: czterysta
sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)   na
dofinansowanie projektu PL 0347 „Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń”.
2. Projekt realizowany jest z Norweskiego Mechnizmu Finansowego.
§2
1. Warunki spłaty oraz oprocentowanie winno być wynegocjowane z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku.
2. Zobowiązania powstałe z tytułu  zaciągniętej pożyczki spłacone będą   z
niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) tj. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
3. Ustala się termin spłaty pożyczki do
dnia 31 marca 2010 roku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Tadeusz Procyk
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Uzasadnienie:
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy zaciąganie długoterminowych kredytów i pożyczek.
Pożyczka zostanie zaciągnięta na sfinansowanie projektu  
PL 0347 „  Słoneczne dachy dla Gminy Dzierzgoń” w części
która będzie podlegać zwrotowi ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
Ustala się termin spłaty zaciągniętej pożyczki do dnia 31
marca 2010 roku.
Projekt na który zostanie zaciągnięta pożyczka ujęty jest w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w latach 2009-2011.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w
pełni zasadne.
Burmistrz
/-/ mgr Kazimierz Szewczun

Uzasadnienie:
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c ustawy o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy zaciąganie długoterminowych kredytów i pożyczek.
Kredyt zostanie zaciągnięty na sfinansowanie projektu  PL
0347 „   Słoneczne dachy dla Gminy Dzierzgoń” w części
która będzie podlegać zwrotowi ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
Ustala się termin spłaty zaciągniętego kredytu do dnia 31
marca 2010 roku.
Projekt na który zostanie zaciągnięty kredyt ujęty jest w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w latach 2009-2011.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w
pełni zasadne.
Burmistrz
/-/ mgr Kazimierz Szewczun

3) Nr XXIII/248/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dzierzgoń na
zadania określone w uchwale budżetowej na 2009 r.:

4) Nr XXIII/249/09 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na rok 2009”,

Uchwała nr XXIII/248/09
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dzierzgoń na zadania
określone w uchwale budżetowej na 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/249/09
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 stycznia 2009 roku
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na rok 2009”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
142 z 2001 roku,  poz. 1591) oraz art. 82 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz.U. 249, poz. 2104 ze zmn.)  Rada Miejska uchwala ,
co następuje:
§1
3. Postanawia się zaciągnąć kredyt do kwoty  1.803.800
zł ( słownie: jeden milion osiemset trzy tysiące osiemset
złotych 00/100)   na sfinansowanie projektu PL 0347 „  Słoneczne dachy dla Gminy Dzierzgoń” w części która będzie
podlegać zwrotowi ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
4. Projekt realizowany jest z Norweskiego Mechnizmu
Finansowego.
§2
Zobowiązania powstałe z tytułu   zaciągniętego kredytu
spłacone będą  z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj. z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art..4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz.
473 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska   uchwala, co
następuje:

§3
Ustala się termin spłaty kredytu do dnia 31 marca 2010
roku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Tadeusz Procyk

§1
Załącznik do Uchwały Nr XXII/237/08 Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu
z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na rok 2009” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do  niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Tadeusz Procyk
Uzasadnienie:
Przepisy ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakładają na Radę Miejską obowiązek uchwalenia programu gminnego. Powyższy program
wskazuje kierunki realizacji wydatków wspomagających
zwalczanie patologii, wychowania dzieci i młodzieży oraz
zdrowego stylu życia mieszkańców gminy. Wprowadzenie
zmian finansowych w „Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na rok 2009” umożliwi realizację zadań i zamierzeń, na
które jest zapotrzebowanie.
Burmistrz Dzierzgonia
/-/ mgr Kazimierz Szewczun
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5) Nr XXIII/250/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego za
warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych oraz
przyznawania nagród, dodatku mieszkaniowego i dodatku
za wysługę lat:
UCHWAŁA NR XXIII/250/09
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 stycznia 2009 roku.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych, oraz przyznawania nagród,
dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat.
Na podstawie art. 30 ust.6 oraz art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r., nr 97, poz. 64 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. z 2005 r.  Nr 22, poz. 181 ze zm.),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Ustala się regulamin określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposobu
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród, dodatku
mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  2
Regulaminem objęci są nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Dzierzgoń
§3
Traci moc Uchwała nr XII/141/07 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2008   roku w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposobu obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstw
doraźnych oraz przyznawania nagród, dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008
r., Nr 24 poz. 716) oraz Uchwała nr XV/181/08 z dnia 29
maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/141/07
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2008 roku w
sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposobu
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i

zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród, dodatku
mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat (Dz. Urz. Woj.
Pom. Z 2008 r., nr 85, poz. 2179)
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§5
Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Tadeusz Procyk
Uzasadnienie:
W związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku  o zmianie
ustawy- Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. nr 1 poz. 1 z 2009 roku) organ prowadzący
szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa  
dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze  regulaminu wysokość stawek dodatków, o
których mowa  w ustawie- Karta Nauczyciela, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia
wymienionych w ustawie- Karta Nauczyciela , o ile nie zostały one określone w ustawie lub odrębnych przepisach.  
Gmina Dzierzgoń zrealizowała obowiązek wynikający z art.
30 ust. 3  Karty Nauczyciela
Burmistrz
/-/ mgr Kazimierz Szewczun
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/250/09
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 stycznia 2009 roku.
REGULAMIN
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych oraz
przyznawania nagród,dodatku mieszkaniowego i dodatku
za wysługę lat.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)  nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się
przez to nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach
wymienionych w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela,
2) szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez
to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy wymienionej
w pkt. 1.
3) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozu-
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mieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
w pkt. 2
4) rozporządzeniu-- należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.
U. nr 22, poz. 181 z 2005 r. z póź. zm.).
5)  Karcie Nauczyciela- należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 26 stycznia 1982
(Dz. U. nr 97, poz. 674, z 2006 r. z poź. zm.)
6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub
grupę,
7)  uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć – należy
przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć,
o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.
9) związkach zawodowych- rozumie się przez to związek
zawodowy, którego członkiem jest nauczyciel, a jeżeli
nauczyciel nie jest członkiem żadnego związku, to związek zawodowy zrzeszający nauczycieli wskazany przez
nauczyciela.
10) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę
Dzierzgoń.
11) roku szkolnym- należy przez to rozumieć okres od 1
września do 31 sierpnia.
§2
Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, przyjmuje
się ilość osób zatrudnionych średnio rocznie w przeliczeniu
na pełne etaty.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje
się
w wysokości określonej rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Rozdział II
DODATEK MOTYWACYJNY
§3
1. Przy przyznawaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego uwzględnia się:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i
sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach itp.;
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów we  współpracy z ich rodzicami;
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów,
aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajęciem:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do
przydzielonych obowiązków;
b) podnoszenie umiejętności zawodowych;
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c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń
szkolnych;
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym
pedagogicznej;
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;
g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
2. Posiadanie, co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
3. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których
mowa w art. 42 ust., 2 pkt 2  Karty Nauczyciela:
1) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
2) udział w komisjach przedmiotowych i innych;
3)  opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;
4) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych
form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego  doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5)  aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych
szkoły.
4. Dla dyrektorów szkoły ustala się dodatkowe warunki
przyznawania dodatku motywacyjnego:
1)  celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych
szkoły;
2) racjonalne zarządzanie nieruchomością i majątkiem
szkolnym;
3) dbałość o stan techniczny i estetykę obiektów szkolnych;
4) racjonalne i zgodne z potrzebami szkoły prowadzenie
polityki kadrowej;
5) właściwe i zgodne z potrzebami szkoły kierowanie doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli;
6) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
7) kształtowanie atmosfery pracy w szkole, służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników;
8) właściwa współpraca z organami szkoły   i związkami
zawodowymi.
§4
1. Tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjny w wysokości 5 % planowanych rocznych wynagrodzeń
zasadniczych nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela   nie może być
wyższy niż 20 % i nie niższy niż 3% jego wynagrodzenia
zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony,
nie krótszy niż  2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny dla danego nauczyciela nie jest
dodatkiem obligatoryjnym.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz
okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia
warunków, o których mowa  w ·§ 3, ustala dyrektor, a dla
dyrektora -  organ prowadzący szkołę
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłat wynagrodzenia.
§5
1. Dla nauczycieli rozpoczynających  pracę w danej szkole
lub placówce   przyznanie dodatku motywacyjnego może
nastąpić po upływie okresu umożliwiającego ocenę osią-
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ganych wyników pracy.
2. Dla dyrektorów, którym  po raz pierwszy powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, przyznanie dodatku
motywacyjnego może nastąpić po upływie okresu umożliwiającego ocenę osiąganych wyników pracy.
3. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w
uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.
4. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole,
zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela, dodatek motywacyjny
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
5. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel lub
dyrektor szkoły powiadamiany jest na piśmie.
Rozdział III
DODATKI FUNKCYJNE
§6
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora
lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny. Wysokość dodatków funkcyjnych określa po- niższa
tabela:     
L.p.

1.

2.

Stanowisko kierownicze
Przedszkola
a. dyrektor przedszkola czynnego
    do 5 godzin dziennie
b. dyrektor przedszkola czynnego
     ponad 5 godzin dziennie
c. wicedyrektor
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów
a. dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej:
    - 6 oddziałów
    - 7 - 12  oddziałów
13 -19 oddziałów
powyżej 19 oddziałów
b. wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)
c. inne przewidziane w statucie szkoły

Miesięcznie
w złotych
100 - 260
160 - 400
100 - 210
270 - 500
380 - 600
600 - 900
900 - 1300
160 - 500
   50 - 200

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły
ustala organ prowadzący szkołę, uwzględniając wielkość
szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły
oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich
szkoła funkcjonuje, a dla nauczyciela zajmującego inne
stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły.
3. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.
1 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego  
po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska
kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło
pierwszego  dnia miesiąca, od tego dnia.
4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze
na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego, z
upływem tego okresu, a w razie  wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a
jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, od
tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu  dla
poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia mie-

siąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie
pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach
zastępstwa.
7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
§7
1. Nauczycielowi realizującemu dodatkowe zadania oraz
zajęcia, o których mowa
w odrębnych przepisach, przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.
1 miesięcznie wynosi:
    1) wychowawcy klasy - 35 zł;
    2) wychowawcy grup przedszkolnych - 35 zł;
    3) opiekuna stażu - 15 zł;
    4) doradcy metodycznego - 40 zł;
    5) nauczyciela konsultanta - 30 zł;
3. Dodatki przyznawane są przez dyrektora szkoły na czas
pełnienia funkcji, a dla
dyrektora szkoły przyznaje je odpowiednio organ prowadzący.
4. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się
odpowiednio według
zasad określonych w § 6 ust. 3 - 5 i 7.
5. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1, nie wyłącza prawo do otrzymania dodatku z tytułu realizowania
dodatkowych zadań oraz zajęć, o których mowa w § 7 ust.
1, z wyłączeniem funkcji opiekuna stażu ( art. 9c, ust. 4
Karty Nauczyciela).
6. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki w zastępstwie.
Rozdział IV
DODATEK ZA  WARUNKI PRACY
§8
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu  pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych  dla zdrowia warunkach
określonych w odrębnych przepisach
w wysokości do 25 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Stawki dodatku za warunki trudne:
1) 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego za godziny
prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.
3. Stawki dodatku za warunki uciążliwe za prowadzenie
zajęć wymienionych w ust. 2 pkt. 1 ustala się w wysokości
25 % stawki wynagrodzenia zasadniczego za godziny
przepracowane z dziećmi i młodzieżą, o których  mowa w
§ 9  rozporządzenia
4. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku nauczyciel
otrzymuje dodatek w wyższej  wysokości.
5. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły, a dla dyrektora- organ prowadzący
szkołę.
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6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z którą jest związany
oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za urlop wypoczynkowy, chyba,
że przepis szczególny stanowi inaczej.
7. Dodatek przysługuje za faktycznie przepracowane godziny i w wysokości proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do etatowego pensum lub do
wymiaru niepełnego zatrudnienia.
8. Dodatek wypłacany jest z dołu.
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lone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w
których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz
za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny
ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po
stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,
3) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą
Rozdział V
nie dłużej niż tydzień -traktuje się jak godziny faktycznie
GODZINY PONADWYMIAROWE
odbyte.
I ZASTĘPSTWA DORAŹNE
4.. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedli§9
wionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozkoniecznością realizacji programu nauczania w szkołach poczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę
lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wycho- ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
wawczych, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony podstawie
pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną art. 42 ust 3, ust. 4a i ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony
specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 ty- o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono
godniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Przydzielenie czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedlinauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych wionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny
może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymia- od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie
rze nieprzekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego   przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
wymiaru godzin zajęć.
być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych  w
2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przy- arkuszu organizacyjnym.
dzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, 5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych wynikający z art. 42 ust. 3,
Rozdział VI
ust. 4a i ust. 7 Karty Nauczyciela.
DODATEK  MIESZKANIOWY
3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych,
§ 11
wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie  niższym
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin
wychowawczych lub opiekuńczych, których realizacja na- w Szkole Podstawowej w Bruku, Szkole Podstawowej w
stępuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
Bągarcie i w Przedszkolu w Żuławce Sztumskiej i posiada4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny jącemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska
doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
za warunki pracy.
w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego na§ 10
uczyciela, wynosi miesięcznie:
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i     1) przy jednej osobie w rodzinie - 5 %;
godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc stawkę     2) przy dwóch osobach w rodzinie - 6,5 %;
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za     3) przy trzech osobach w rodzinie - 7,5 %;
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zreali-     4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 8 %
zowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez     średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego mowa w art. 30 ust. 3
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,     Karty Nauczyciela.
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach 3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się
godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współnauczyciela.
małżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązującego lub realizo- wyłącznym utrzymaniu.
wanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także
1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej
ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
będzie im wypłacał ten dodatek.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie- 5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na
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wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których
mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
organ prowadzący.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi w
okresie wykonywania pracy,
a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca
się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była
zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
8. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których
mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a
dyrektor szkoły otrzymujący dodatek organ prowadzący
szkołę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły
lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków
rodziny, nienależnie pobrany dodatek podlega zwrotowi.

tywną pomoc w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli;
8) za wysokie osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły, podejmowanie z własnej inicjatywy działań zmierzających do poprawy
warunków nauki i pracy oraz estetyki pomieszczeń szkolnych,
a także za pozyskiwanie sponsorów i darczyńców dla szkoły.
3. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 wydziela się
środki w wysokości:
1)  20 % dla organu prowadzącego szkoły;
2)  80 % dla dyrektora placówki.
4. Nagrody organu prowadzącego przyznaje burmistrz  dla
dyrektorów i nauczycieli. Nagrody pozostające w dyspozycji
dyrektora szkoły przyznaje dyrektor szkoły.
5. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom z okazji
zakończenia roku szkolnego lub z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także bezpośrednio po zaistnieniu faktu wartego
zauważenia i nagrodzenia, po przepracowaniu w szkole, co
najmniej jednego roku
6. Wniosek z uzasadnieniem o przyznanie nagrody dyrektora może złożyć wicedyrektor szkoły – dla podległych nauczycieli oraz przewodniczący zespołów przedmiotowych,
wychowawczych i innych komisji Rady Pedagogicznej, a
także nauczycielskie organizacje związkowe.
7. Dyrektor może występować z wnioskiem:
1) do organu prowadzącego o przyznanie  nauczycielowi
nagrody organu prowadzącego;
2) do organu nadzoru pedagogicznego o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej;
3) do organu nadzoru pedagogicznego o przyznanie
Medalu Komisji Edukacji Narodowej i innych odznaczeń
państwowych nauczycielom, którzy w sposób szczególny
wyróżniają się w pracy i osiągnęli wyniki liczące się w skali
Rozdział VII
powiatu lub województwa.
NAGRODY
8. Dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej w
sprawie wniosków o przyznanie nagród i odznaczeń nauczy§ 12
cielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej poprzedzają1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli   cym wręczenie nagrody (dotyczy nagród wymienionych w
w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń ustępie 5) lub najbliższym dacie złożenia wniosku (dotyczy
osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu nagród wymienionych w ustępie 6).
prowadzącego  szkoły i dyrektorów szkół.
9. Dyrektor powinien posiadać  wyróżniającą ocenę pracy,
2. Nagrody otrzymują nauczyciele za ich osiągnięcia w swoim działaniem i pracą w sposób znacząc i powszechnie
pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczo-wycho- uznany przez środowisko oświatowe przyczyniać się do
wawczej oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły rozwoju i poprawy warunków nauki i pracy w kierowanej
a w szczególności za:
przez siebie placówce.
1)stwierdzone przynajmniej dobre wyniki nauczania danego 10. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektorowi szkoły
przedmiotu;
mogą wystąpić:
2)zakwalifikowanie uczniów do konkursów przedmiotowych 1) właściwa komisja ds. oświaty Rady Miejskiej w Dzierzszczebla wojewódzkiego;
goniu;
3) liczne, wysokie wyniki udziału uczniów w konkursach powiato- 2) kierownik właściwego referatu do spraw oświaty Urzędu
wych, rejonowych itd., związanych z nauczanym przedmiotem; Miejskiego w Dzierzgoniu
4) szczególne zaangażowanie w zakresie pracy opiekuńczo w uzgodnieniu z wizytatorem sprawującym nadzór pedago– wychowawczej w wyniku, której stwierdzono konkretne giczny nad szkołą oraz związkami zawodowymi działającymi  
pozytywne efekty wychowawcze;
w szkole.
5)  prowadzenie w ramach wolontariatu  zajęć edukacyjnych, 11. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy orwychowawczych lub kół zainteresowań  dających wymierne ganu prowadzącego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły,
efekty pracy szkoły;
którzy spełniają wymogi określone w ustępie 2 i 9.
6) urozmaiconą działalność kulturalno-wychowawczą pro- 12. Nagroda organu prowadzącego ma charakter uznamującą szkołę w środowisku;
niowy
7 ) aktywną pracę na rzecz innych nauczycieli, np. kie- 13. Fakt przyznania nagrody potwierdza się na piśmie, a
rowanie zespołem przedmiotowym, wychowawczym, jego kopię umieszcza się
prowadzenie lekcji otwartych   i zajęć szkoleniowych dla w teczce akt osobowych nauczyciela.
kolegów i koleżanek oraz nauczycieli z innych szkół, ak- 14. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regu-
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Rozdział VIII
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 12 a
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w
wysokości 1% wynagrodzenia
zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach
miesięcznych poczynając od  4 roku pracy z tym, że dodatek
ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Pozostałe warunki określa Karta Nauczyciela oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31
stycznia 2005r /Dz. U. Nr 22, poz.181/
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca,
2), jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, od
pierwszego dnia następnego miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie chyba, że przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi
w dniu  23 stycznia  2009 roku.
Załącznik do regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych  oraz
przyznawania nagród, dodatku mieszkaniowego i dodatku
za wysługę lat w szkołach na terenie Gminy Dzierzgoń.
WNIOSEK
o przyznanie nagrody Burmistrza Dzierzgonia /Dyrektora
Szkoły*
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Dzierzgonia/ Dyrektora Szkoły*
Panu/ Pani........................................................................
                                     (imię i nazwisko)
urodzonemu/ej..................................................................
                                               (data)
.........................................................................................
  (wykształcenie, staż pracy, w szkole lub placówce)
zatrudnionemu/ej............................................................
(nazwa szkoły/ placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

........................................................................................
(stanowisko)
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.......................................................................................
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, burmistrza, dyrektora- rok otrzymania)
.......................................................................................
(ostatnia ocena pracy nauczyciela- data i stopień)
Krótkie uzasadnienie wniosku:
Opinia rady pedagogicznej:
Organ sporządzający wniosek:
Miejscowość i data

pieczęć

podpis

Na XXIII sesji wystąpiono z prośbą, o zwracanie uwagi na
osoby wyprowadzające psy w nieodpowiednie miejsca oraz
interwencję Straży Miejskiej.
Uchwały Rady Miejskiej są dostępne do wglądu w Urzędzie
Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 6 oraz zostały opublikowane na stronie internetowej /www.dzierzgon.samorzady.pl/.
(M.Sz.)

Szanowni Mieszkańcy !
W związku z nagminnie pojawiającym się problemem pozostawiania zwierząt (psów) bez opieki na terenie miasta
i gminy, Urząd Miejski w Dzierzgoniu zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej Nr XXI/199/2005 z dnia 10 marca 2005 r. w
sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku Rozdział 5, przypomina, że osoby będące
właścicielami lub opiekunami psów są zobowiązane do
sprawowania właściwej opieki, w tym w szczególności nie
pozostawianie psów bez dozoru.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr II/13/97 z dnia 25 marca 1997 r.
wprowadzono przepisy porządkowe dla osób posiadających psy:
- Zapewnienie psu opieki podczas spacerów w miejscach
publicznych. Pies musi być na smyczy i w kagańcu.
- Sprzątanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy w
miejscach publicznych.
- Zabezpieczenie mieszkania lub nieruchomości przed
wydostaniem się psa na zewnątrz.
- Rokroczne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie.
W związku z dużym problemem i zagrażającym bezpieczeństwem jakie stwarzają wałęsające się psy, Straż
Miejska w stosunku do właścicieli psów, którzy nie stosują
się do przepisów wspomnianej uchwały zastosuje sankcje
karne zgodnie z Kodeksem Wykroczeń.
/-/Kazimierz Szewczun
Burmistrz Dzierzgonia

Wynajmne kawalerke w Dierzgoniu, blisko
centrum, umeblowana+kuchnia (pralka, kuchenka
gazowa, lodowka, panele podlogowe).
Możliwość zamieszkania od zaraz. 500 zl + oplaty.
Tel. kon. 502 064
576 lub 508 27 27 28
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Spotkania Burmistrza z mieszkańcami jednostek
pomocniczych gminy

(fot.W.Budziński)

Tradycją stały się coroczne spotkania Burmistrza Dzierzgonia z mieszkańcami sołectw
i osiedli. Również w tym roku, w dniach 3-18
lutego Burmistrz Kazimierz Szewczun spotkał
się z obywatelami naszej gminy. Podczas zebrań
przedstawiono realizację budżetu gminy za rok
2008 oraz dokonano prezentacji dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym. Burmistrz
powiedział o dokonaniach inwestycyjnych gminy
w roku ubiegłym oraz zamierzeniach na najbliższą
przyszłość. Spotkanie było doskonałą okazją dla
mieszkańców aby przekazać włodarzowi gminy
prośby o rozwiązanie problemów ich nurtujących.
W miarę możliwości finansowych gminy będą
podejmowane działania zmierzające do poprawy
standardów życia  w poszczególnych miejscowościach .
(M.Ż.)
Spotkanie z mieszkańcami wsi Prakwice.

SZACHY
Sekcja szachowa DKS „Powiśle”
Dzierzgoń zaprasza wszystkich miłośników szachów do dalszego udziału
w konkursie szachowym   pt. „Szachy
2009”.
Poniżej podajemy rozwiązania zadania
Nr 1 i Nr 2.
Zadanie Nr 1: 1.Wh6 … g7:h6 2. g7X,

Spotkanie Burmistrza Dzierzgonia z członkami Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko-Gminnego w
Dzierzgoniu.

ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia, że w dniu 25.03.2009 r.,
na stronach internetowych BIP oraz na tablicach ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności
1, zostanie zamieszczony wykaz z warunkami sprzedaży
nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu
przeznaczonych do zbycia.
Wydawca: Gmina Dzierzgoń, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń
Redakcja: Urząd Miejski, 82-440 Dzierzgoń, Plac Wolności 1, tel. 0552762501, e-mail: sekretarz@dzierzgon.pl
Redaktor naczelny: Mirosław Żywicki,
Foto: Wojciech Budziński, Skład i łamanie: Grzegorz Chmielewski

…..Gg8~ 2. Wh7X
Zadanie Nr 2: 1. Hf5…W:f5 2. Wh8X,
….G:f5, 2. Wh4X
Nagrodę rzeczową za rozwiązanie powyższych zadań otrzymuje Jan Mirecki
z Dzierzgonia.
Oto kolejne zadania:
Zadanie Nr 3: Gdzie rozegrano LXVI
Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach  i kto został Mistrzem
Polski na 2009 rok.?
Zadanie Nr 4: Ile miał lat najmłodszy
uczestnik ostatnich Mistrzostw Polski?
Rozwiązania należy przesłać na adres
redakcji Dzierzgońskiego Informatora
z dopiskiem „Szachy 2009. Zwycięzca
za prawidłowe rozwiązanie otrzyma
nagrodę rzeczową.
(M.Zima)
Druk: Drukarnia „W&P”,
82-200 Malbork, ul.Akacjowa 29,
tel. (055) 272-25-85.

