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UCHWAŁA Nr XXXI/284/09
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miasta Pińczowa
Na art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z
późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się nowopowstałej ulicy w
Pińczowie /obręb 09/, stanowiącej część działki
nr 86 wykazanej w ewidencji gruntów i budynków na Skarb Państwa, nazwę: Ks. Augustyna
Kordeckiego.

§ 2. PołoŜenie nowopowstałej ulicy obrazuje szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Omasta
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UCHWAŁA Nr XXXI/285/09
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki
do wynagrodzenia nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z późn. zmianami), art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1
pkt 1 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. 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 2005r. Nr 22 poz. 181 z późn. zmianami) Rada Miejska w Pińczowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz
niektóre inne składniki wynagrodzenia, a takŜe
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w

brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do
uchwały.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi podstawę do regulacji spraw płacowych
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Pińczów.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XIX/164/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007
roku sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki do
wynagrodzenia nauczycieli oraz regulaminu
nagród Burmistrza.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz dyrektorom placówek oświatowych gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Omasta
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/285/09
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 28 stycznia 2009r.

Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki
wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
1) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub zespół placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pińczów.
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
4) uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka,
5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodnio-

wy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
6) Karcie Nauczyciela - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z
późn. zm.),
7) rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. 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 późn. zm.)
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Dodatek motywacyjny
§ 2.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie części wymienionych niŜej kryteriów z zastrzeŜeniem, Ŝe kryterium określone w punkcie 3 i 4
musi być zawsze spełnione, a dla dyrektorów muszą być spełnione kryteria określone w pkt 3-5:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych 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) wysoka jakość świadczonej pracy, w tym
związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
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 słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
h) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych;
3) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ra-

mach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizacji innych zadań
statutowych szkoły.
4) posiadanie pozytywnej oceny pracy.
5) dla dyrektora:
a) umiejętnie i zgodnie z prawem gospodaruje środkami finansowymi,
b) dba o bazę szkolną,
c) inicjuje róŜne działania rady pedagogicznej słuŜące podnoszeniu jakości pracy
szkoły,
d) prowadzi racjonalną politykę kadrową,
e) zapewnia właściwe relacje szkoły ze środowiskiem lokalnym,
f) promuje szkołę w regionie i na arenie
ogólnokrajowej.
§ 3.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela jest przyznawany w wysokości od 5 do 20 %
stawki wynagrodzenia zasadniczego osobistego
zaszeregowania nauczyciela, a dla dyrektora
dodatek motywacyjny jest przyznawany w wysokości od 5 % do 30 % stawki wynagrodzenia
zasadniczego osobistego zaszeregowania.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ 4 miesiące i nie
dłuŜszy niŜ jeden rok budŜetowy.
3. Fundusz na dodatki motywacyjne tworzy się w wysokości 6 % planowanego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli ujętych
w rocznym planie finansowym, a dla dyrektorów
i zastępców dyrektorów w wysokości 20 % ich
wynagrodzenia zasadniczego ujętego w rocznym planie finansowym.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku
do dyrektora - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów w oparciu o niniejszy regulamin.
5. Nauczyciel zatrudniony w niepełnym
wymiarze czasu pracy otrzymuje dodatek proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.
6. Nauczycielom uzupełniającym etat w
innej szkole, dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
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Dodatek funkcyjny
§ 4.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo
inne stanowiska kierownicze przewidziane w
statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w
wysokości od 10 % do 50 % stawki wynagrodzenia zasadniczego osobistego zaszeregowania.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 , uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złoŜoność zadań
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i
społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora - Burmistrz Miasta i Gminy
Pińczów
2) dla nauczyciela - dyrektor szkoły.

§ 5.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny za:
1) wychowawstwo klasy:
a) do 10 dzieci w wysokości 2,5 %,
b) do 20 dzieci w wysokości 3,5 %,
c) do 25 dzieci w wysokości 4,5 %,
d) powyŜej 25 dzieci w wysokości 5 %,
2) funkcję nauczyciela doradcy metodycznego w wysokości od 10 % do 30 %,
3) funkcję opiekuna staŜu w wysokości 4 %
stawki wynagrodzenia zasadniczego osobistego
zaszeregowania.
§ 6.1. Otrzymywanie dodatku, o którym
mowa w § 4 ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1.

Dodatek za wysługę lat
§ 7. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat obliczany na zasadach określonych w
art. 33 Karty Nauczyciela oraz w rozporządzeniu.
§ 8. Dodatek za wysługę lat przysługuje
nauczycielowi takŜe za okres dni nieobecności w

pracy spowodowanej niezdolnością do pracy
wskutek choroby lub konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Dodatek za warunki pracy
§ 9.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i
uciąŜliwych warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia.
§ 10.1. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego
do kształcenia specjalnego przysługuje za kaŜdą
efektywnie przepracowaną godzinę nauczania
dodatek w wysokości:
a) 5 % stawki godzinowej nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z uczniem w szkole, do
której dziecko jest przypisane,
b) 15 % stawki godzinowej nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z uczniem w domu.

2. Nauczycielom prowadzącym nauczanie
w klasach łączonych i realizujących oddzielne
programy nauczania przysługuje dodatek w wysokości:
a) w klasach do 15 dzieci 10 % stawki godzinowej za kaŜdą efektywnie przepracowaną godzinę nauczania.
b) w klasach powyŜej 15 dzieci 15 % stawki
godzinowej za kaŜdą efektywnie przepracowaną godzinę nauczania.
3. Nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieŜą
upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim,
przysługuje za kaŜdą efektywnie przepracowaną
godzinę nauczania dodatek w wysokości 10 %.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 11.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w tej
godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin będącą wynikiem przemnoŜenia
tygodniowego
obowiązującego
nauczyciela
wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3

i ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, przez 4,16 - z
zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób,
Ŝe czas zajęć poniŜej 0,5 godziny pomija się, a w
równy lub powyŜej 0,5 godziny liczy się za pełną
godzinę.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony
w ust. 1.
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Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 12.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w
rocznym planie finansowym szkoły, z tym, Ŝe:
1) 70 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektora,
2) 30 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego.

działu Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, a na wniosek dyrektorów
szkół nauczycielom.
4. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, a w szczególnych wypadkach mogą być przyznawane równieŜ w innym
terminie.
5. Wnioski o nagrody Burmistrza naleŜy
składać w terminie do dnia 30 września.

2. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

6. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród określi odrębna uchwała.

3. Nagrody Burmistrza przyznawane są
dyrektorom szkół na wniosek Naczelnika WyDodatek mieszkaniowy
§ 13.1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 30 zł.,
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 40 zł.,
4) przy trzech osobach i więcej - 50 zł.

MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 3, na
ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz
Miasta i Gminy Pińczów.

2. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z
nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.

3. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 1.

Postanowienia końcowe
§ 14. Wszelkie zmiany w powyŜszym regulaminie będą wprowadzane w oparciu o ustawę
Karta Nauczyciela w uzgodnieniu ze związkami

zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pińczów.
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UCHWAŁA Nr XLV/368/09
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku

Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 roku: Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U.
Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

Nr 214 poz 1806; z 2003 roku: Dz. U. Nr 80 poz
717, Dz. U. Nr 162 poz 1568; z 2004 roku: Dz. U.
Nr 102 poz. 1055; Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005
roku: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz.
1457; z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U.
Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 166,
art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249
poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku
Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708 Dz. U.
Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U.
Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832; z 2007
roku Dz. U. Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587,
Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984; z
2008 roku Dz. U. Nr 180 poz. 1112) uchwala się
co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetu Miasta
i Gminy Staszów na 2009 rok o kwotę 300 000 zł
w tym:
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę
200 000 zł
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o
kwotę
100 000 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetu Miasta i
Gminy Staszów na 2009 rok o kwotę 690 500 zł
w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę
80 000 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
300 000 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
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§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji państwowych o
kwotę
310 500 zł
§ 3. Zmniejsza się wydatki budŜetu Miasta
i Gminy Staszów na 2009 rok o kwotę 390 500 zł
w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o
kwotę
80 000 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji państwowych o
kwotę
310 500 zł
§ 4. Uchyla się dotychczasową treść:
Załącznika Nr 3a - „Zadania inwestycyjne roczne
w 2009r.”
Załącznika Nr 4b - „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2009 rok” Załącznika Nr 13 - „Dotacje celowe”
do Uchwały Nr XLIII/357/08 Rady Miejskiej w
Staszowie z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok i w to miejsce wprowadza się
nową treść zawartą w załącznikach:
Nr 1 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.”
Nr 2 - „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2009 rok”
Nr 3 - „Dotacje celowe”
do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bednarczyk
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Załączniki do uchwały Nr XLV/368/09
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 23 stycznia 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126
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Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126
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Załącznik Nr 3
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UCHWAŁA Nr XLV/369/09
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koniemłotach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/228/04 Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 sierpnia 2004 roku
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami: Dz. U. z 2002r.: Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r.: Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r.:
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U z
2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z
2007r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 Nr 180, poz.
1111) oraz art. 11 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz.
89, ze zmianami: Nr 166 poz. 1172, Nr 181 poz.
1290, Nr 176, poz. 1240, Nr 123 poz. 849; Dz. U. z
2008r. Nr 171 poz. 1056), uchwala się co następuje:

łą Nr XXVI/260/04 Rady Miejskiej w Staszowie z
dnia 27 sierpnia 2004 roku, wprowadzone
Uchwałą Nr 4/2008 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Koniemłotach z dnia 07 listopada 2008 roku,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, polegające na zmianie jego struktury organizacyjnej poprzez zastąpienie dotychczasowego załącznika do statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach,
określającego tę strukturę nowym załącznikiem
o treści określonej w załączniku do Uchwały
Nr 4/2008 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach z dnia 07 listopada 2008 roku.

§ 1. Zatwierdza zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach, zatwierdzonego Uchwałą
Nr XXIII/228/04 Rady Miejskiej w Staszowie z
dnia 27 sierpnia 2004 roku, zmienionego uchwa-

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bednarczyk
Załącznik do uchwały Nr XLV/369/09
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 23 stycznia 2009r.

Uchwała Nr 4/2008
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach
z dnia 7 listopada 2008r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koniemłotach, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/228/04 Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 sierpnia 2004 roku
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 4 Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach, Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Koniemłotach, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/228/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 sierpnia
2004 roku, zmienionej uchwałą Nr XXVI/260/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 05 listopada 2004 roku
w ten sposób, Ŝe:
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Załącznik do Statutu SP ZOZ w Koniemłotach o nazwie „Struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach” zastępuje się nowym załącznikiem o tej samej
nazwie i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmiany w Statucie wchodzą w Ŝycie po zatwierdzeniu ich przez Radę Miejską.
§ 3. Przedstawienie dokonanych zmian w Statucie do zatwierdzenia przez Radę Miejską powierza
się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Społecznej
SP ZOZ w Koniemłotach: A. Iskra
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Załącznik do uchwały Nr 4/2008
Rady Społecznej SP ZOZ w Koniemłotach
z dnia 7 listopada 2008r.
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UCHWAŁA Nr 3/I/09
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowego obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w roku 2009
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), w
związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22
poz. 181; z 2006r. Nr 43 poz. 293; z 2007r. Nr 56
poz. 372 oraz z 2008r Nr 42 poz. 257.), zwanego
„rozporządzeniem”, uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin określający
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Suchedniów w roku 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

uczycieli, a takŜe zasady ustalania wysokości
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, w tym
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
dyrektora, określa rozporządzenie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.
§ 4. Traci moc Regulamin określający wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w roku 2008 wprowadzony uchwałą
Nr 7/III/2008 z dnia 5 marca 2008r.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Mik

§ 2. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla na-

Załącznik do uchwały Nr 3/I/09
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 23 stycznia 2009r.

Regulamin
określający wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminą Suchedniów w roku 2009
I. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń
nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2008, przyjmuje się

osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.
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2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest
sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i
etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.
§ 2.1. Minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla
nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005
roku w sprawie 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 późn. zm.).
2. W 2009 roku nie przewiduje się środków
na podwyŜszenie minimalnych stawek wynagro-

Poz. 1239

dzenia określonych w rozporządzeniu ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 3. Regulamin określa wysokość stawek,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i
wypłacania:
1. dodatku motywacyjnego
2. dodatku za wysługę lat pracy
3. dodatku funkcyjnego
4. dodatku za warunki pracy
5. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
6. wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe
7. nagród ze specjalnego funduszu nagród
8. innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy.

II. Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a) uzyskanie co najmniej dobrych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji uczniów, efektami egzaminów i
sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,
b) umiejętność rozwiązywania problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z 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 w
szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych
obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

4) zaangaŜowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3
Karty Nauczyciela a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
2. Dla nauczyciela doradcy metodycznego
oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, podstawą ustalenia dodatku motywacyjnego jest
równieŜ stopień realizacji zadań takich jak:
1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli na terenie
objętym doradztwem,
2) prowadzenie konsultacji indywidualnych i
zespołowych przy warsztacie pracy,
3) organizowanie konferencji zawodowo-metodycznych,
4) prowadzenie warsztatów metodycznych,
5) współdziałanie z organami i instytucjami
oświatowymi (wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, kuratorium oświaty,
MEN),
6) opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych,
7) upowszechnianie innowacji metodycznych,
8) organizowanie wystaw środków dydaktycznych i ich promowanie wśród nauczycieli,
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9) prowadzenie wzorcowych gabinetów oraz
przyczynianie się do ich wzbogacania,
10) podejmowanie działań na rzecz własnego
rozwoju,
11) prowadzenie dokumentacji pracy wymaganej przez dyrektora wojewódzkiej placówki
doskonalenia nauczycieli,
12) koordynowanie pracy zespołu przedmiotowego doradców metodycznych (koordynatorzy),
13) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu
kolejnych stopni awansu zawodowego.
3. O wysokości dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów szkół decydują w szczególności
następujące kryteria:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły (placówki), a
w szczególności:
a) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej w
oparciu o posiadane środki finansowe,
b) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych
oraz umiejętność ich właściwego wykorzystywania na cele szkoły,
c) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki
do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących
nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia
nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających
na celu promowanie szkoły,
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły (placówki):
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,
sportowe, artystyczne w skali regionu,
województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz innych rozwiązań metodycznych,
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c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły
poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych
zapobiegających zagroŜeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły
i Samorządem Uczniowskim.
§ 5. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny w wysokości
9 % kwoty wynagrodzenia zasadniczego.
§ 6.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala się w wysokości do 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie
dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 4 ustala dyrektor, a w stosunku
do dyrektora - Burmistrz.
4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w
okresie urlopu zdrowotnego, zwolnienia lekarskiego dłuŜszego niŜ 1 miesiąc oraz pozostawania w stanie nieczynnym.
§ 7.1. Nauczycielom uzupełniającym etat w
innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek
motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której
nauczyciel został przeniesiony - po zasięgnięciu
opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

III. Dodatek za wysługę lat
§ 8.1. Wysokość oraz warunki nabywania
przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę
lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-

dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r., o którym
mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
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w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyŜszej stawki tego dodatku, jeŜeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie praw do dodatku lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
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3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości takŜe w okresie
przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

IV. Dodatek funkcyjny
§ 9.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów
szkół (placówek) przyznaje Burmistrz, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących
inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny
przyznaje dyrektor szkoły (placówki).
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły
przyznaje się uwzględniając:
1) warunki organizacyjne w tym m.in.:
a) liczbę oddziałów,
b) zmianowość,
c) liczbę budynków, w których funkcjonuje
szkoła,
2) efektywność funkcjonowania szkoły w tym
m.in.:
a) prawidłowo prowadzona polityka kadrowa,
b) pozyskiwanie i umiejętne gospodarowanie środkami z działalności gospodarczej
szkoły,

c) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) przestrzeganie przepisów bhp na terenie
szkoły,
3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu w tym
m.in.:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów,
c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,
zawodach.
§ 10.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły (placówki), albo
inne stanowisko kierownicze ustanowione w
statucie szkoły (placówki) przysługuje dodatek
funkcyjny obliczony procentowo na podstawie
jego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości
określonej w poniŜej podanej tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych
Lp

1

2

Typ szkół (placówek), stanowiska kierownicze
Przedszkola:
a) dyrektor
b) wicedyrektor
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły
- liczącej do 8 oddziałów
- liczącej od 9 do 15 oddziałów
- liczącej od 16 do 20 oddziałów
b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)

2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły (placówki)
lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej
dla dyrektora szkoły (placówki) przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
§ 11.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu, w wysokości 3 % zasadniczego wynagrodzenia

Wysokość % pobieranego
wynagrodzenia zasadniczego
od
do
10 %
5%

25 %
15 %

20 %
25 %
30 %
15 %

40 %
45 %
50 %
30 %

nauczyciela dyplomowanego za kaŜdego nauczyciela powierzonego opiece,
2) powierzenia wychowawstwa klasy w wysokości 150 zł miesięcznie,
3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego
lub nauczyciela - konsultanta w wysokości
do 15 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 ustala dyrektor szkoły
(placówki) w porozumieniu z organem prowadzącym - Burmistrzem.
§ 12.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 10 ust. 1 i 2 oraz w § 11 ust. 1,
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powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - począwszy
za dany miesiąc.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w
ust. 1 oraz w § 10 ust. 3, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w
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okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Otrzymanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 1-3, nie wyłącza prawa do
dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 1.

V. Dodatek za warunki pracy
§ 13.1. Dodatek za trudne warunki pracy
przysługuje nauczycielom za prowadzenie zajęć
dydaktycznych lub wychowawczych w szkołach
podstawowych, gimnazjum i Zespole Szkół im.
H. Sienkiewicza w Suchedniowie w wysokości
5 % stawki godzinowej za kaŜdą przepracowaną
w tych warunkach godzinę nauczania.

guje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
3. Dodatek za trudne warunki pracy określone w ust. 1 wypłaca się za kaŜdą efektywnie
przepracowaną w takich warunkach godzinę
zajęć oraz za okresy wymienione w ust. 2.

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania
pracy, z którą dodatek jest związany oraz w
okresie niewykonywania pracy, za który przysłu-

§ 14. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor
placówki, a dla dyrektora - organ prowadzący Burmistrz.

VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 15.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw oblicza się, z zastrzeŜeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych. uciąŜliwych lub
szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do
½ godziny pomija się, a powyŜej ½ godziny liczy
się za pełną godzinę.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie
art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie
za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia)
przez miesięczną liczbę godzin realizowanego
wymiaru zajęć.

2. Wynagrodzenie za godziny, o których
mowa w § 15, przysługuje za godziny faktycznie
zrealizowane.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2 ustala się mnoŜąc

§ 16.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone 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.

3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art.. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼,
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za które przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

VII. Nagrody ze specjalistycznego funduszu nagród
§ 17.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z
art. 49 karty Nauczyciela.
2. W budŜecie Gminy Suchedniów tworzy
się specjalny fundusz nagród w wysokości 1 %
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkoły, z czego:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektorów,
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego.
§ 18. Nagrody o których mowa w § 17 są
przyznawane do dnia 14 października kaŜdego
roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda
moŜe być przyznana w innym terminie.
§ 19.1. Z wnioskiem do Burmistrza o przyznanie nagrody dla dyrektorów szkół występuje
Dyrektor Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Suchedniowie.
2. Nagrody dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły po uprzednim zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej.
§ 20. Nagroda, o której mowa w § 17 moŜe
być przyznana nauczycielowi, który posiada co
najmniej dobrą ocenę rady pedagogicznej lub
pozytywną ocenę dorobku zawodowego, po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku oraz
spełnia odpowiednio nie mniej niŜ 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w
zakresie wdraŜania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowywanie autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów
do udziału w zawodach: II stopnia (okręgowych), III stopnia (centralnych) lub

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespołu
uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w
pracy z uczniami uzdolnionymi lub z
uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział
uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni
lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub Ŝyciowej, pochodzącym z
rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieŜy,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony
zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieŜy,
d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących
pracę w zawodzie nauczyciela,
c) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli.
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VIII. Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
§ 21. Nauczycielowi, który w dniu wolnym
od pracy realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymuje za ten
dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne
wynagrodzenie za kaŜdą godzinę pracy, obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

szkolnego, na który został ustalony plan zajęć,
rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, Ŝe za
wszystkie przepracowane miesiące, bez względu
na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar
godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 22. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku

IX. Postanowienia końcowe
§ 23.1. Nauczycielom zatrudnionym w
niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składki
wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć z wyjątkiem dodatku za wychowawstwo klasy, które przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar
zajęć.

§ 24.1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a takŜe za inne okresy, za
które na podstawie odrębnych przepisów nie
przysługuje wynagrodzenie.
2. Stawkę za 1 dzień niewykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się
dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień)
wynagrodzenie wypłaca się według średniej
urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pienięŜnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71 poz. 737 z późn. zm.)

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia
za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się
mnoŜąc liczbę dni niewykonywania pracy przez
stawkę określoną w ust. 2.

1240
UCHWAŁA Nr 4/I/09
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego w roku 2009
Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), w związku z
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin w Samorządowej Szkole Podstawowej w Ostojowie i posiadającym kwalifikacje do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

§ 2.1. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie
-1%
2) przy dwóch osobach w rodzinie
-2%
3) przy trzech osobach w rodzinie
-3%
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 4 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staŜysty.
2. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci i
rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
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3. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 1.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
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2) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej. W przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa była zawarta,
3) korzystania z urlopu wychowawczego.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 3, na
ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a
dyrektorowi - Burmistrz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi oraz Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 8/III/2008 Rady
Miejskiej w Suchedniowie z dnia 5 marca 2008r
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego w roku 2008.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia.

§ 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za którą przysługuje
wynagrodzenie,

Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Mik

1241
UCHWAŁA Nr I/1/2009
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU „PLANOWANIE PRZESTRZENNE”
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
z dnia 16 stycznia 2009r.
w sprawie powołania skarbnika Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne”
z siedzibą w Kielcach
Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Dz. U nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 11 ust. 2
lit. h) Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach (Dz. U.
Woj. Kieleckiego z dnia 14 września 1998r. nr 37,
poz. 235 z póź., zm.) - Zgromadzenie Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z
siedzibą w Kielcach uchwala co następuje:

§ 2. Przyznaje się Pani wynagrodzenie w
wysokości 1.200,00 zł brutto miesięcznie (jeden
tysiąc dwieście 00/100)

§ 1. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne”, powołuje się Panią Renatę Kobiec na
skarbnika Związku z dniem 16 stycznia 2009r.

Przewodniczący Zgromadzenia: J. Głogowski

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
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1242
UCHWAŁA Nr I/2/2009
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU „PLANOWANIE PRZESTRZENNE”
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
z dnia 16 stycznia 2009r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Zgromadzenia Międzygminnego „Planowanie Przestrzenne”
z siedzibą w Kielcach na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.
zm.) w związku z art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2
i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz.
2104, ze zm.) Zgromadzenie Międzygminnego
Związku uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budŜetu Międzygminnego
Związku w wysokości 18.700 zł.
z tego:
a) dochody bieŜące 18.700 zl.
§ 2. Wydatki budŜetu Międzygminnego
Związku w wysokości 23.700 zł.
z tego:
a) wydatki bieŜące 23.700 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.001 zł.
§ 3.1. Deficyt budŜetu w wysokości 5.000 zł.,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.000 zl.
2. Przychody budŜetu w wysokości 5.000 zł.,
rozchody w wysokości 0 zł.
-

§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:
ogólną w wysokości 100 zl.

§ 5.1. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie dla:
1) Gospodarstwa pomocniczego: przychody 538.000 zł., wydatki 538.000 zł.
§ 6. UpowaŜnia się Zarząd Związku do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budŜetowej z wyłączeniem zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) przekazania Kierownikowi Gospodarstwa
Pomocniczego uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków oraz planach
dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budŜetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu
Związku.
4) Udzielania w roku budŜetowym poŜyczek dla
Gospodarstwa pomocniczego do wysokości
10.000 zł.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku „Planowanie
Przestrzenne”
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Zgromadzenia: J. Głogowski
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Załączniki do uchwały Nr I/2/2009
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
„Planowanie Przestrzenne”
z siedzibą w Kielcach
z dnia 16 stycznia 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 4

OBJAŚNIENIA
budŜetu
Zgromadzenia Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach
Dochody
Dochody Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach zostały
zaplanowane w kwocie 18.700 zł. w następujących działach klasyfikacji budŜetowej:
W dziale 750 - Administracja publiczna,
Rozdział 75095 - Pozostała działalność
§ 2900 - Składki Członków Związku - 18.600
- BliŜyn
- 2.100
- Imielno
- 2.100
- Łopuszno
- 2.100
- Sobków
- 2.100
- Wodzisław
- 2.100
- Działoszyce
- 2.700
- Kazimierza W.
- 2.700
- Małogoszcz
- 2.700
W dziale 758 - RóŜne rozliczenia,
Rozdział 75814 - RóŜne rozliczenia finansowe
§ 0920 - Pozostałe odsetki - 100
Odsetki od środków na rachunku bankowym.
Wydatki
Wydatki Międzygminnego Związku „Planowanie
Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach zostały zaplanowane w kwocie 23.700 zł. w następujących
działach klasyfikacji budŜetowej:
W dziale 750 - Administracja publiczna - 23.600
Rozdział 75095 - Pozostała działalność
§ 3030 - RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
- 2.010 zł.
3 osoby x 70 zł. = 210 - posiedzenia Komisji rewizyjnej
3 osoby x 12 m-cy x 50 zł. = 1.800 zł. - Posiedzenia Zarządu,
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe - 14.040 zł.
½ etatu pracownika

1.170 zł. x 12 m-cy = 14.040
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.149 zł.
przewidywane wykonanie 2008r. - 13.512 x 8,5 %
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2.440 zł.
Σ § 4010 i 4040 = 15.189 x 16,06 %
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 372 zł.
Σ § 4010 i 4040 - 15.189 x 2,45 %
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia - 835 zł.
zakup materiałów biurowych i wyposaŜenia na
działalność biura Zarządu oraz posiedzenia Zarządu i posiedzenia Zgromadzenia
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 100 zł.
badania okresowe pracownika
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.100 zł.
prowizja za prowadzenie rachunku bankowego,
pozostałe usługi
§ 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe - 100 zł.
§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 454 zł
½ etatu x 907 zł.
W dziale 758 - RóŜne rozliczenia - 100 zł.
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne
§ 4810 - Rezerwa - 100 zł.
Gospodarstwo pomocnicze
Przychody:
Stanowią kwotę 538.000 zł.
I pochodzą z następujących źródeł:
- kontynuacja umów z 2008r. - 171.000 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy - 42.000 zł.
- deklaracje gmin do zakupu usług projektowych - 325.000 zł.
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Rozchody:
Stanowią kwotę 538.000 zł.
Które planuje przeznaczyć się na:

-

Poz. 1242 i 1243

wynagrodzenia i pochodne - 388.350 zł.
pozostałe rozchody - 149.650 zł.

Informacja
O stanie mienia komunalnego Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne”
z siedzibą w Kielcach
Na podstawie art. 179, 180 oraz 181 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.)
Zgromadzenie Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach
informuje, Ŝe Związek:
1. Nie posiada praw własności.
2. Nie posiada Ŝadnych akcji ani udziałów w
spółkach.

3. Nie zaciągał Ŝadnych kredytów ani poŜyczek
i nie udziela poręczeń.
4. Wartość netto na dzień 31 października
2008r.
- środków trwałych - 14.032,11 zł.
- wartości niematerialnych i prawnych 4.529,76 zł.
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
znajdują się w ewidencji gospodarstwa pomocniczego ZBPP w Kielcach.

1243
ANEKS Nr 1/2009
z dnia 20 stycznia 2009r.
do Porozumienia z dn. 16 stycznia 2008r. zawartego pomiędzy Starostą Opatowskim Panem Kazimierzem
Kotowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem Jerzym Pasternakiem
Na podstawie art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dn.
28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity z
2005r. Dz. U. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) w Porozumieniu z dn. 16 stycznia 2008r. zawartym
pomiędzy Starostą Opatowskim a Nadleśniczym
Nadleśnictwa Ostrowiec Św. wprowadza się
następujące zmiany:

§ 2. Wykaz gmin, obrębów ewidencyjnych
i ich powierzchnię stanowi załącznik nr 1 do
Aneksu.

§ 1. W § 3 ust. 1 ppkt otrzymują brzmienie:
a/ OŜarów - 2306 ha
b/ Sadowie - 696 ha
c/ Tarłów - 3980 ha
d/ Wojciechowice - 107 ha
wg stanu na dzień 1 stycznia 2009r.

§ 4. Pozostałe warunki pozostają bez
zmian.

§ 3. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Stawkę na 2009 rok ustala się w wysokości
11,00 zł za 1 ha.

§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
wchodzi w Ŝycie z dn. 1 stycznia 2009r.

Strona powierzająca

Strona przyjmująca

Starosta: K. Kotowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Św.: J. Pasternak
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Załącznik Nr 1
do aneksu Nr 1/2009
z dnia 20 stycznia 2009r.
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1244
ANEKS Nr 1/2009
z dnia 6 lutego 2009r.
do Porozumienia z dn. 16 stycznia 2008r. zawartego pomiędzy Starostą Opatowskim Panem Kazimierzem
Kotowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów Panem Adamem Luberą
Na podstawie art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dn.
28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity z
2005r. Dz. U. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) w Porozumieniu z dn. 16 stycznia 2008r. zawartym
pomiędzy Starostą Opatowskim a Nadleśniczym
Nadleśnictwa Staszów wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Powierzchnia lasów objęta nadzorem jest zgodna z rejestrem gruntów prowadzonym przez
Starostę, wg. stanu na dzień 1 stycznia 2009r. i
obejmuje gminę Lipnik na powierzchni 117,00 ha.

§ 2. Wykaz obrębów ewidencyjnych i ich
powierzchnię stanowi załącznik nr 1 do Aneksu.
§ 3. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Stawkę
na 2009 rok ustala się w wysokości 11,00 zł za 1 ha.
§ 4. Pozostałe warunki pozostają bez
zmian.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
wchodzi w Ŝycie z dn. 1 stycznia 2009r.

Strona powierzająca

Strona przyjmująca

Starosta: K. Kotowski

Nadleśniczy: A. Lubera
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Załącznik Nr 1
do aneksu Nr 1/2009
z dnia 6 lutego 2009r.
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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