DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 14 maja 2009r.

Nr 135

TREŚĆ:
Poz.:
U C H W A Ł Y:
1292  Nr XXVII/264/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat za składowanie odpadów komunalnych na
Składowisku Odpadów Komunalnych w Boruszowicach.............................................. 6633
1293  Nr XXVII/265/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli lub zarządców
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.................................. 6634
1294  Nr XXVII/267/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie
ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2009r. świadczonych przez opiekunki
domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie................. 6635
1295  Nr XXVII/272/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych
jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sędziszów......................... 6635
1296  Nr XXVII/276/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie
zmian w budŜecie gminy na 2009 rok.............................................................................. 6645
1297  Nr XXVII/277/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie
zmian w budŜecie gminy na 2009 rok.............................................................................. 6666
1298  Nr XXVII/280/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez
gminę Sędziszów............................................................................................................... 6670

1292
UCHWAŁA Nr XXVII/264/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 6 lutego 2009r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za składowanie odpadów komunalnych
na Składowisku Odpadów Komunalnych w Boruszowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337, z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173 poz. 1218, z 2008r Nr 180 poz. 1111) oraz
art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z

1997r Nr 9 poz. 43, Nr 121 poz. 770, Nr 106 poz.
679, z 1998r Nr 106 poz. 668, z 2002r Nr 113 poz.
984, z 2003r Nr 96 poz. 874, Nr 199 poz. 1937)
uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się górną stawkę opłat za składowanie 1 tony odpadów komunalnych niesegregowanych w wysokości 185,75 zł brutto.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/146/2007
Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za składowanie Odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych w
Borszowicach

Poz. 1292 i 1293

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 lutego 2009 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara

1293
UCHWAŁA Nr XXVII/265/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 6 lutego 2009r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli lub zarządców
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40,
ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111),
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008,
Nr 180 poz. 1495; z 2006r. Nr 144 poz. 1042) oraz
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Sędziszów stanowiącego zał. do
uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2006r. uchwala się co następuje:
§ 1. Obowiązek uiszczenia opłat określonych w niniejszej uchwale mają właściciele nieruchomości lub najemcy, dzierŜawcy a takŜe
właściciele lokali połoŜonych na terenie Gminy na podstawie stosownych umów z podmiotem
posiadającym wymagane prawem koncesje.
§ 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych w następujących wysokościach:

1)
2)
3)
4)
5)

za 1 pojemnik 120 L - 13,50 zł brutto,
za 1 pojemnik 240 L - 24,00 zł brutto,
za 1 pojemnik 1100 - 80,00 zł brutto,
za 1 pojemnik KP 7 - 478,00 zł brutto,
za 1 worek odpadów wysegregowanych - 3 zł
brutto.

§ 3. Wysokość górnych stawek opłat za
odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych będzie róŜnicowana wg
kalkulacji ze względu na odległość nieruchomości od oczyszczalni ścieków w Sędziszowie i max
nie moŜe przekroczyć kwoty 11 zł/m3 brutto.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/147/2007
Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli lub
zarządców nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 lutego 2009 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara
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1294
UCHWAŁA Nr XXVII/267/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 6 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2009r. świadczonych przez opiekunki
domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002
roku - Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.
1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 - Nr 17, poz. 128) oraz art. 50 ust. 6
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr z 2 lipca
2008r. Nr 115 poz. 728) uchwala się, co następuje:

go lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
równieŜ trybu ich pobierania, ustala się na rok
2009:
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki na kwotę 14,10 zł (zadanie własne).

§ 1. Wykonując zapis § 12 uchwały Rady
Miejskiej w Sędziszowie z dnia 7 września 2004
roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowe-

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach
od ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2009 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara

1295
UCHWAŁA Nr XXVII/272/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 6 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych
jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz w
związku z art. 54 ust. 7 z dnia 26 stycznia 1982
roku - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 rok
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w związku z art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001
roku, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, prowadzonych przez
Gminę Sędziszów, w brzmieniu określonym w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/164/2008
Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia
2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sędziszów na rok 2008.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
ogłoszenia, z mocą obowiązywania od dnia
01 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara
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Poz. 1295
Załącznik do uchwały Nr XXVII/272/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 6 lutego 2009r.

Regulamin
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w dalszych postanowieniach
niniejszego regulaminu bez bliŜszego określenia
jest mowa o:
1) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub zespół szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki o której mowa w pkt 1,
3) nauczycielu - naleŜy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziszów,
4 roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 września danego roku szkolnego do 31 sierpnia roku następnego.
5) roku - naleŜy przez to rozumieć rok kalendarzowy,
6) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział,
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie
art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela,

8) stanowisko kierownicze - naleŜy rozumieć
kaŜde stanowisko które zostanie uznane w
statucie szkoły jako kierownicze.
§ 2.1. Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:
1) dodatku za wysługę lat,
2) dodatku motywacyjnego,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
7) dodatków specjalistycznych,
8) dodatku mieszkaniowego.
2. Do obliczania średniej wynagrodzeń
nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust 3 Karty
Nauczyciela przyjmuje się średnioroczną liczbę
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

II Dodatek za wysługę lat
§ 3.1. Wysokość oraz warunki nabywania
przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę
lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
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 prawa do
dodatku lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi zakres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w
pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które wtedy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia
społecznego.

III Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Nauczycielowi w zaleŜności od wyników pracy, moŜe być przyznany dodatek motywacyjny.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szcze-

gólnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich moŜliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzami-
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2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12

13)

nów i sprawdzianów albo sukcesami w
olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,
posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
systematyczne i efektywne przygotowanie się i
wypełnianie przydzielonych obowiązków,
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz
innych urządzeń szkolnych,
prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
przestrzeganie dyscypliny pracy,
zaangaŜowanie w realizacje 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.
Inspirowanie rozwoju ucznia poprzez inicjowanie działań mających na celu udział szkoły
w programach krajowych i europejskich

3. O wysokości dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów szkół decydują w szczególności
następujące kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły poprzez:
a) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej w
oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych
oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w sta-
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nie gwarantującym optymalne warunki
do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
e) Dbałość o standard szkoły, w tym podejmowanie działań we własnym zakresie tzw. systemem gospodarczym, bez
konieczności angaŜowania środków budŜetowych, zapewnienia właściwych warunków bhp.
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły poprzez:
a) dyscyplinę pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących
nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) politykę kadrową,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpracę z placówkami doskonalenia
nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających
na celu promowanie szkoły oraz skuteczność promocji szkoły jako placówki i
umiejętności pozyskiwania innych osób
do realizacji działań na rzecz szkoły,
g) terminowe i rzetelne sporządzanie i przesyłanie sprawozdań i informacji finansowych,
statystycznych, planistycznych i innych;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły poprzez:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,
sportowe, artystyczne w skali regionu,
województwa, kraju,
b) poszerzoną ofertę szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz innych rozwiązań metodycznych,
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) konstruktywną współpracę z Radą Szkoły, Samorządem Uczniowskim i związkami zawodowymi.
g) Prawidłowość i rzetelność organizacji zajęć w roku szkolnym, w tym przeprowadzenie egzaminów końcowych w klasach
programowo najwyŜszych.
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4. Ocena wyników kontroli przeprowadzonych przez upowaŜnione do tego organy.

którym nastąpiło naruszenie warunków określonych w § 4 niniejszego regulaminu.

5. Realizacja uchwał i zarządzeń organu
prowadzącego.

§ 7.1. Prawo do dodatku motywacyjnego
nauczyciel nabywa po przepracowaniu w szkole
co najmniej 6 miesięcy, zaś na stanowisku dyrektora okres ten moŜna skrócić do 3 miesięcy.

6. Udział szkoły w programach krajowych i
zagranicznych
§ 5. Ustala się wielkość środków finansowych, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 7 % ich wynagrodzeń zasadniczych. Pula środków jest naliczana dla kaŜdej szkoły odrębnie.
§ 6.1. Wysokość dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w
oparciu o przyjęte w § 4 ust. 2 kryteria w wysokości do 15 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
dyrektora szkoły przyznaje burmistrz w oparciu o
kryteria przyjęte w § 4 ust. 2 i 3, w wysokości do
20 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.
3. Dodatki motywacyjne wymienione w
pkt 1 i 2 mogą być przyznawane na okres nie
krótszy niŜ 2 miesiące i nie dłuŜszy niŜ rok.
4. Przewiduje się moŜliwość wstrzymania
wypłaty dodatku motywacyjnego od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje
za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na:
1. urlopie dla poratowania zdrowia,
2. zwolnieniu lekarskim dłuŜszym niŜ jeden
miesiąc.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie
przysługuje w okresie:
1) przebywania na urlopie dla poratowania
zdrowia,
2) zwolnienia lekarskiego dłuŜszego niŜ jeden
miesiąc.
§ 8.1. 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.

IV Dodatek funkcyjny
§ 9.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów
szkół przyznaje burmistrz, a dla wicedyrektorów
i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska
kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły i
innych stanowisk kierowniczych określonych w
statucie szkoły przyznaje się za:
1) Warunki organizacyjne, m.in.:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę zastępców,
c) zmianowość,
d) liczbę budynków, w których funkcjonuje
szkoła;
2) Efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie
środkami finansowymi,

b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły,
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki
lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie
szkoły;
3) Wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów,
c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,
zawodach;
3. Ustala się wysokość dodatków funkcyjnych wg poniŜszej tabeli:
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Tabela dodatków funkcyjnych
Lp.
1.
2.

Stanowisko kierownicze
Przedszkole
a) dyrektor przedszkola 5 i więcej oddziałów
Szkoły wszystkich typów
a) dyrektor szkoły liczącej:
- do 4 oddziałów
- od 5 do 6 oddziałów
- od 7 do 8 oddziałów
- od 9 do 12 oddziałów
- powyŜej 12 oddziałów
b) dyrektor zespołu szkół
c) wicedyrektor szkoły

4. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie od pierwszego
dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu w którym nastąpiło to powierzenie, jeŜeli
powierzenie nastąpiło z dniem 1-ego danego miesiąca to dodatek wypłaca się od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
§ 10.1. Nauczycielom, realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu, w wysokości: 30 zł,
2) powierzenie wychowawstwa klasy, w wysokości: 55-75 zł w szkołach
55-75 zł w przedszkolu
2. Klasa lub oddział ma przydzielonego tylko
jednego wychowawcę z zastrzeŜeniem, Ŝe w oddziale przedszkolnym czynnym 8 i więcej godzin
dziennie moŜe być dwóch wychowawców.

Kwota (w zł)
300-600

250-550
280-580
300-600
350-650
550-850
800-1.200
470-850

3. Środki przyznane na dodatki funkcyjne
w § 10 ust. 1 pkt 2 naliczane są do dyspozycji
dyrektora wg średniej widełkowej.
§ 11.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 9 ust. 1 i 4 oraz w § 10 ust. 1
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 - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w
§ 9 i § 10 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w 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 § 9 ust. 1 i 4-5 nie wyłącza prawa
do dodatku o którym mowa w § 10 ust. 1.

V. Dodatek za warunki pracy
§ 12.1. Dodatek za trudne warunki pracy
przysługuje nauczycielom za prowadzenie:
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
- w wysokości 5 % stawki godzinowej z
wynagrodzenia zasadniczego za kaŜdą
przepracowaną godzinę nauczania,
2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi
i młodzieŜą upośledzona umysłowo w stopniu głębokim
- w wysokości 5 % stawki godzinowej z
wynagrodzenia zasadniczego za kaŜdą
przepracowaną godzinę nauczania,
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
szkołach podstawowych
- w wysokości 10 % stawki godzinowej z
wynagrodzenia zasadniczego za kaŜdą

przepracowaną w tych klasach godzinę
nauczania.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania
pracy, z którą dodatek jest związany oraz w
okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
3. Prawo do dodatku z ust. 1 pkt 1-2, nie
wyłącza prawa do dodatku z tytułu zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 3.
§ 13.1. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielom za prowadzenie:
1) zajęć wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 1-3,
prowadzonych z dziećmi i młodzieŜą, z których
stan zdrowia z powodu stanów chorobo-
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wych wymienionych w § 2 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do
16 roku Ŝycia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z
dziećmi i młodzieŜą powyŜej 16 roku Ŝycia, u
których wystąpiło naruszenie sprawności
organizmu z przyczyn, o których mowa w
§ 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczne z dnia 15 lipca
2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności Dz. U. Nr 139, poz. 1328),
- w wysokości 5 % stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego
za kaŜdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć.
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2. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy
przysługuje równieŜ w okresie niewykonywania
pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przysługuje
dodatek za uciąŜliwe warunki pracy na zasadach
określonych wyŜej.
§ 14.1. W razie zbiegu tytułów do dodatku
za trudne warunki pracy i za uciąŜliwe warunki
pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego dodatku.
2. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor
szkoły, a dla dyrektora - burmistrz.

VI Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 15.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa 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 lub uciąŜliwych) 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.
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, lub uciąŜliwych) przez miesięczną liczbę
godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnoŜąc
tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych

godzin w ten sposób, ze czas zajęć do 1/2 godziny
pomija się, a co najmniej 1/2 godziny liczy się za
pełną godzinę.
§ 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.
2. 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 1/4
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za kaŜdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych,
za które przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

VII Nagrody ze specjalnego 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 tworzy się specjalny
fundusz nagród w wysokości 1 % planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym Ŝe:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 135

1) 70 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody przyznawane przez dyrektorów poszczególnych szkół
2) 30 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody burmistrza.
3. Środki będące w dyspozycji burmistrza
stanowią jeden fundusz.
§ 18.1. Nagrody, o których mowa w § 17
są przyznawane w terminie 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 o przyznanie Nagrody
Burmistrza występują:
a) dla nauczycieli szkół - dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
b) dla dyrektora szkoły - Naczelnik Wydziału
Oświaty.
2. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora występują:
a) dyrektor lub wicedyrektor,
b) rada pedagogiczna.
3. Wnioski o przyznanie nagrody powinny
wpłynąć do organu uprawnionego w terminie
do 25 września i zawierać następujące dane
kandydata do nagrody:
1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) informacje o wykształceniu, stopniu awansu
zawodowego,
4) staŜ pracy pedagogicznej,
5) nazwę szkoły,
6) zajmowane stanowisko,
7) otrzymane dotychczas nagrody,
8) ocenę pracy pedagogicznej
9) uzasadnienie, w którym naleŜy zamieścić
informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu
ostatniej nagrody.
4. Wnioski o którym mowa w § 19 sporządza się na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 20.1. Nagroda Dyrektora moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, który posiada co najmniej
dobrą ocenę pracy pedagogicznej z ostatnich
5 lat przed dniem rozpatrywania wniosku oraz
spełnia odpowiednio co najmniej 5 z wymienionych poniŜej kryteriów.
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2. Nagroda Burmistrza moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole
co najmniej roku, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej z ostatnich 5 lat
przed dniem rozpatrywania wniosku oraz spełnia odpowiednio co najmniej 7 z następujących
kryteriów:
1) w okresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w
zakresie wdraŜania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowania
autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów
do udziałów w zawodach n stopnia
(okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół 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,
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d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły i placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami;
3) W zakresie innej działalności statutowej
szkoły:
e) Troszczy się o mienie szkoły i polepszenie bazy dydaktycznej,
f) AngaŜuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
g) Zdobywa dodatkowe środki finansowe
dla szkoły,
h) Dobrze współpracuje z lokalnym samorządem, radą pedagogiczną oraz radą
rodziców,
i) Prawidłowo realizuje budŜet szkoły,
j) Pozyskuje sponsorów i sojuszników
szkoły,
k) Poza godzinami wynikającymi z ramowych planów nauczania prowadzi dodatkowe zajęcia z uczniami oraz kółka zainteresowań.

Poz. 1295

4) w zakresie innej działalności polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących w
zawodzie nauczyciela,
c) promowanie szkoły poprzez udział w
pracach róŜnych organizacji społecznych,
stowarzyszeń oraz instytucji.
§ 21.1. NiezaleŜnie od nagrody organu
prowadzącego, nauczyciel moŜe otrzymać w
danym roku nagrody: ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty
lub dyrektora szkoły.
2. Nagroda dyrektora szkoły nie moŜe być
wyŜsza od nagrody Burmistrza określonej w ust. 3.
3. Wysokość nagrody Burmistrza wynosi
minimum 850,00 zł.

VIII Dodatki specjalistyczne.
§ 22.1. Nauczyciele, którzy w dniu wejścia
w Ŝycie ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o
zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz.
239) otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
2. Wysokość dodatków wymienionych w
ust. 1 wynosi odpowiednio:
1) za I stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie klasy II - 30 zł,
2) za II stopień specjalizacji lub kwalifikacje
trenerskie klasy 1 - 47 zł.
3. Dodatki specjalistyczne wypłaca się w
wysokości proporcjonalnej do łącznej liczby godzin zajęć z przedmiotu nauczania lub zajęć re-

alizowanych przez nauczyciela, zgodnie z posiadanym stopniem specjalizacji lub kwalifikacji
trenerskich, nie wyŜszej jednak niŜ 100 % kwoty
określonej w ust. 2. Nauczycielom prowadzącym
zajęcia z wychowania fizycznego przysługuje
dodatek za posiadanie kwalifikacji trenerskich w
dyscyplinach objętych programem nauczania.
Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin dodatek przysługuje w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru zajęć. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, dodatek za stopień specjalizacji przysługuje
w pełnej wysokości, jeŜeli realizują obowiązujące ich pensum zgodnie z uzyskaną specjalizacją
przedmiotową lub posiadają specjalizację z zakresu kierowania szkołą.

IX Dodatek mieszkaniowy
§ 23.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze łącznym nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w
szkole na terenie wsi i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy,
który wypłaca dyrektor szkoły wskazany przez
nauczyciela.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) przy jednej lub dwóch osobach w rodzinie - 40 zł
2) przy trzech i więcej osobach w rodzinie - 60 zł

3. Do członków rodziny o której mowa w
ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących współmałŜonka, dzieci własne i
przysposobione oraz rodziców pozostających na
jego wyłącznym utrzymaniu. Dodatek mieszkaniowy na dziecko przysługuje do ukończenia 18 roku
Ŝycia, jeŜeli kształci się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia
24 roku Ŝycia - po przedłoŜeniu zaświadczenia ze
szkoły dla dzieci powyŜej 18 roku Ŝycia. Dodatek
mieszkaniowy nie przysługuje jeŜeli dziecko:
a) przebywa w rodzinie zastępczej,
b) pozostaje w związku małŜeńskim.
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4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi
będącym takŜe nauczycielem stale z nim, zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę
który będzie im wypłacał ten dodatek.

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie,
3) JeŜeli nauczyciel złoŜy wniosek pierwszego
dnia danego miesiąca, dodatek mieszkaniowy przysługuje za ten miesiąc.

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

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

X Postanowienia końcowe
§ 24. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki
wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w
szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez
względu na wymiar zajęć.

§ 25. Regulamin niniejszy został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli pracujących w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziszów

Załącznik do regulaminu

WNIOSEK
o przyznanie Nagrody Burmistrza/Dyrektora
Panu/Pani ……………………………………………………………………………………………………………………..
Urodzonemu/ej ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
/wykształcenie, staŜ pracy pedagogicznej/

Zatrudnionemu/ej …………………………………………………………………………………………………………...
/nazwa szkoły, placówki w której nauczyciel uczy/

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
/stanowisko/

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
/dotychczas otrzymane nagrody: ministra, kuratora, burmistrza, dyrektora/

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
/ocena pracy: data i stopień/

Uzasadnienie wniosku:

Dziennik Urzędowy
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Opinia Rady Pedagogicznej

Wnioskodawca

……………………………..

……………………………….

/miejscowość, data/

/pieczęć/

………………………..
/podpis/

Decyzja
x Pozytywna/Negatywna

x niepotrzebne skreślić

………………………………….
Burmistrz/Dyrektor

Dziennik Urzędowy
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1296
UCHWAŁA Nr XXVII/276/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 6 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 165 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala
co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych w:
Dziale 801 - „Oświata i wychowanie”
rozdziale 80110 - „Gimnazja”
§ 0960 - „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pienięŜnej” o kwotę
7 210 zł
Dziale 852 - „Pomoc społeczna”
rozdziale 85201 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”
§ 0960 - „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pienięŜnej” o kwotę
5 000 zł
Dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”
rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
§ 6208 - „Dotacje rozwojowe” o kwotę 25 000 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych w:
Dziale 801 - „Oświata i wychowanie”
rozdziale 80110 - „Gimnazja”
§ 4210 - „Zakup materiałów i wyposaŜenia” o
kwotę 7 210 zł
Dziale 852 - „Pomoc społeczna”
rozdziale 85201 - „Placówki opiekuńczowychowawcze”
§ 4210 - „Zakup materiałów i wyposaŜenia” o
kwotę
3 500 zł
§ 4300 - „Zakup usług pozostałych” o kwotę
1 500 zł
Dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”
rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
§ 6058 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych” o kwotę
25 000 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych w:
Dziale 750 - „Administracja publiczna”
rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”
§ 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych” o kwotę
100 000 zł
Dziale 801 - „Oświata i wychowanie”
rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”
§ 4270 - „Zakup usług remontowych” o kwotę
9 100 zł
Dziale 752 - „Obrona narodowa”
rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”
§ 4210 - „Zakup materiałowi wyposaŜenia”
o kwotę
9 000 zł
§ 4270 - „Zakup usług remontowych” o kwotę
6 000 zł
§ 4300 - „Zakup usług pozostałych” o kwotę
2 500 zł
§ 4360 - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” o kwotę
4 500 zł
§ 4700 - „Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej” o kwotę
2 000 zł
Dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa”
rozdziale 75403 - „Jednostki terenowe Policji”
§ 3000 - „Wpłaty jednostek na fundusz celowy”
o kwotę
4 020 zł
Dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”
rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
§ 4210 - „Zakup materiałów i wyposaŜenia”
o kwotę
11 000 zł
§ 4. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych w:
Dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa”
rozdziale 75414 - „Obrona cywilna”
§ 4210 - „Zakup materiałów i wyposaŜenia”
o kwotę
9 000 zł
§ 4270 - „Zakup usług remontowych” o kwotę
6 000 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 135

§ 4300 - „Zakup usług pozostałych” o kwotę
2 500 zł
§ 4360 - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” o kwotę
4 500 zł
§ 4700 - „Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej” o kwotę
2 000 zł
Dziale 801 - „Oświata i wychowanie”
rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”
§ 6060 - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych” o kwotę
9 100 zł
Dziale 851 - „Ochrona zdrowia”
rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne”
§ 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych” o kwotę
100 000 zł
rozdziale 85158 - „Izby wytrzeźwień”
§ 2800 - „Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych” kwotę 4
020 zł
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Dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”
rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
§ 6059 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych” o kwotę
11 000 zł
§ 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3,
Nr 3a, Nr 4, Nr 4a oraz Nr 12 do uchwały Rady
Miejskiej w Sędziszowie Nr XXVI/259/2008 z dnia
30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
budŜet gminy na rok 2009 zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 oraz Nr 5 niniejszej
uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr
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Załączniki do uchwały Nr XXVII/276/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 6 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/259/2008
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXV/259/2008
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/259/2008
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXV/259/2008
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXV/259/2008
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

1297
UCHWAŁA Nr XXVII/277/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 6 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 165 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala
co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych w:
Dziale 758 - „RóŜne rozliczenia”
rozdziale 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe”
§ 4810 - „Rezerwy” o kwotę 9 100 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych w:
Dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa”
rozdziale 75412 - „Ochotnicze straŜe poŜarne”
§ 2580 - „Dotacja podmiotowa z budŜetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych” o kwotę 9 100 zł

§ 3. W uchwale Nr XXVI/259/2008 Rady
Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2008
roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Sędziszów na 2009 rok § 2 ust. 3 otrzymuje
brzmienie: „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 19.184.757 zł
lit. b) wydatki majątkowe - 19.184.757 zł
§ 4. W uchwale Nr XXVI/259/2008 Rady
Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2008
roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Sędziszów na 2009 rok § 3 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje
brzmienie:
„zaciąganych kredytów w kwocie 11.620.510 zł”,
pkt. 3 „poŜyczek w kwocie 1.546.801 zł”,
ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Przychody budŜetu
w wysokości 14.066.864 zł, rozchody w wysokości 899.553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.
§ 5. W uchwale Nr XXVI/259/2008 Rady
Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2008
roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Sę-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr

dziszów na 2009 rok w § 10. pkt 1 i pkt 3 otrzymują brzmienie:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie 700.000. zł
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie - zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów - w kwocie 799.553 zł
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
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strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie 99.553 zł
§ 6. Dokonuje się zmiany załączników Nr 5
oraz Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Nr XXVI/259/2008 z dnia 30 grudnia 2008
roku w sprawie uchwalenia budŜet gminy na rok
2009 zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 niniejszej
uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara

Dziennik Urzędowy
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Załączniki do uchwały Nr XXVII/277/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 6 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/259/2008
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/259/2008
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 grudnia 2008r.
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UCHWAŁA Nr XXVII/280/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 6 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego
przez gminę Sędziszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z
2004r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 3. Szczegółowy zakres realizowanych
przez przedszkole świadczeń oraz odpłatności, o
których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.
§ 4. Postanowienia § 2 uchwały nie dotyczą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, na które przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej
korzystających z usług świadczonych przez
przedszkole prowadzone przez gminę Sędziszów.

§ 1.1. Usługi świadczone przez Przedszkole
prowadzone przez gminę Sędziszów w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego o której mowa w załączniku Nr 1 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 6 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2003r Nr 51 poz. 458 ze
zmianami) są realizowane:
1) bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
2) odpłatnie ponad podstawę programową w
wymiarze 3 godzin dziennie.

§ 5. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do odpłatności rodziców
za usługi świadczone przez publiczne szkoły
podstawowe prowadzone przez gminę Sędziszów dla dzieci 6 letnich w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania
przedszkolnego.

2. Przedszkole świadczy usługi w godzinach 600 - 1600 od poniedziałku do piątku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 2.1. Ustala się odpłatność rodziców
(opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczowychowawczych oraz dydaktycznych:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające
rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne
uzdolnienia,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka.

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/58/2003 Rady
Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 sierpnia 2003
roku w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń publicznego przedszkola Samorządowego
prowadzonego przez gminę Sędziszów.

2. Koszt jednostkowy za jedną godzinę zegarową korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 1,00 zł
(słownie: jeden złotych).

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, przedszkolach i szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Sędziszów i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
ogłoszenia z mocą obowiązywania od 1 lutego
2009 roku.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr

 6671 

Poz. 1298

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 135

 6672 

Poz. 1298

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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