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UCHWAŁA Nr XXXIII/218/09 

Rady Gminy w Pozezdrzu 

z dnia 8 czerwca 2009 r. 

w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzna Krzywi�skich. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U.  
z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.  
z 2009 r. Nr 52, poz. 420), oraz art. 23 ust. 4 i art. 24 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, zm.  
Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;  
Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238,  
Nr 181, poz. 1286; Dz. U. z 2008 r., Nr 154, poz. 958,  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; Dz. U. z 2009 r.,  
Nr 18, poz. 97), Rada Gminy w Pozezdrzu uchwala, co 
nast�puje: 

§ 1. 1. Wyznacza si� Obszar Chronionego Krajobrazu 

Wysoczyzna Krzywi�skich o pow. 640 ha, poło�ony w 
województwie warmi�sko-mazurskim, powiecie 
w�gorzewskim na terenie gminy Pozezdrze zwany dalej 
„Obszarem”. 

2. Poło�enie Obszaru, o którym mowa w ust. 1, 
okre�lone zostało na mapie topograficznej w skali 
1:50 000, stanowi�cej zał�cznik Nr 1 do uchwały. 

3. Opis granic Obszaru stanowi zał�cznik Nr 2 do uchwały. 

§ 2. 1. Obszar wyznacza si� w celu zapewniania ochrony 

wyró�niaj�cego si� krajobrazu charakteryzuj�cego si�
cennym ekosystemem l�dowym, ochrony cennych 
przyrodniczo siedlisk ro�lin i zwierz�t, a tak�e ochrony 
obszarów warto�ciowych ze wzgl�du na mo�liwo��
zaspokajania potrzeb zwi�zanych z agroturystyk� i 
wypoczynkiem. 

2. Realizacja celów ochrony wymaga trwałego 
zachowania warto�ci przyrodniczych i krajobrazowych 
naturalnych i półnaturalnych ekosystemów ł�kowych, 
murawowych, utrzymania agrobiocenoz w kulturze rolnej a 
tak�e wyznaczenia w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego korytarzy 
ekologicznych i ich utrzymania we wła�ciwym stanie. 

3. Zakres ochrony czynnej obejmuje: 
3.1. przeciwdziałanie zarastaniu ł�k, pastwisk i torfowisk 

poprzez koszenie i wypas, a tak�e mechaniczne 
usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach 
otwartych, 

3.2. propagowanie w�ród rolników działa� zmierzaj�cych 
do utrzymania trwałych u�ytków zielonych w ramach 

zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a tak�e Krajowego 
Programu Rolno-	rodowiskowego - zgodnie z 
wymogami zbiorowisk ł�kowych; propagowanie 
dominacji gospodarstw prowadz�cych produkcj�
mieszan�, w tym preferowanie hodowli bydła opartej 
o naturalny wypas metoda pastwiskow�; promowanie 
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego, 

3.3. ograniczenie rozwoju ro�linno�ci inwazyjnej, 
zwłaszcza gatunków obcych geograficznie, 

3.4. preferowanie ochrony ro�lin metodami biologicznymi, 
3.5. zachowanie �ródpolnych torfowisk, zabagnie�, 

podmokło�ci oraz oczek wodnych. 

§ 3. 1. Na Obszarze zakazuje si�: 

1.1. zabijania dziko wyst�puj�cych zwierz�t, niszczenia 
ich nor, legowisk, innych schronie� i miejsc rozrodu 
oraz tarlisk, zło�onej ikry, z wyj�tkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynno�ci zwi�zanych 
z racjonaln� gospodark� roln�, le�n�, ryback� i 
łowieck�; 

1.2. realizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu 
informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale 
społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na �rodowisko; 

1.3. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych i 
obszarów wodno- błotnych, 

1.4. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu. 

2. Zakazy, o których mowa w pkt 1, nie dotycz�: 
2.1. wykonywania zada� na rzecz obronno�ci kraju i 

bezpiecze�stwa pa�stwa; 
2.2. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działa�

zwi�zanych z bezpiecze�stwem powszechnym; 
2.3. realizacji inwestycji celu publicznego. 

3. Zakazy, o których mowa w pkt 2, nie dotycz�
realizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa�
na �rodowisko, dla których przeprowadzona ocena 
oddziaływania na �rodowisko wykazała brak znacz�co 
negatywnego wpływu na ochron� przyrody obszaru 
chronionego krajobrazu. 

§ 4. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wójt Gminy 

Pozezdrze. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

Pozezdrze. 

§ 6. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Bohdan Mohyła 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIII/218/09 
Rady Gminy w Pozezdrzu 
z dnia 8 czerwca 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIII/218/09 
Rady Gminy w Pozezdrzu 
z dnia 8 czerwca 2009 r. 

Opis przebiegu granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzna Krzywi�skich 

Granica obszaru biegnie od miejscowo�ci Krzywi�skie na południowy-wschód granicami działek polnych  
o nr ewid. 8, 13 i 22 do granicy drogi powiatowej nr 40 121. W miejscowo�ci G�bałka ł�czy si� z granic� Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich. Granicami tego obszaru dochodzi do miejscowo�ci Krzywi�skie. 
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UCHWAŁA Nr XXIII/119/09 

Rady Miejskiej w Bisztynku 

z dnia 16 czerwca 2009 r. 

zmieniaj�ca uchwał� w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków  

i innych składników wynagrodzenia  nauczycieli. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 30 ust. 6  
i art. 54 ust 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,  
poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. 
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, 
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1,  
poz. 1, Nr 227, poz. 1505) Rada Miejska w Bisztynku 
uchwala: 

§ 1. W regulaminie okre�laj�cym wysoko�� stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysług� lat, motywacyjnego, funkcyjnego  
i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
dora�nych zast�pstw oraz wysoko�� i warunki wypłacania 
nagród i innych �wiadcze� wynikaj�cych ze stosunku 
pracy, a tak�e wysoko�� nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania - nauczycielom zatrudnionym 
w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, 
prowadzonych przez Gmin� i Miasto Bisztynek 
wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

  - § 8 otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala si� ł�czn� pul� �rodków finansowych 
przeznaczonych na wypłat� dodatków motywacyjnych w 
poszczególnych szkołach w wysoko�ci 3% kwoty 
planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu 
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 

2. 	rodki, o których mowa w ust. 1 zostaj� zwi�kszone o 
15% z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla 
dyrektora szkoły. 

3. Wypłata dodatków motywacyjnych nast�puje w ramach 
przyznanych w bud�ecie szkoły �rodków. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje si� na czas okre�lony, 
nie krótszy jednak ni� 4 miesi�ce i nie dłu�szy ni� jeden 
rok szkolny. 

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi 
wska�nik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, 
którego warto�� zawiera si� od 1% - 5%. 

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły stanowi 
wska�nik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, 
którego warto�� zawiera si� od 1% - 15%. 

7. Dodatek motywacyjny mo�e te� by� przyznawany 
kwotowo w ramach posiadanych przez szkoł� �rodków. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi. 

  
§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego i obowi�zuje od 1 stycznia 2009 r. 

Przewodnicz�cy Rady 
Zbigniew Filipczyk 

  


