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1573
UCHWAŁA Nr XXXVII/220/2009
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, z późn. zm.), art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.

z 2006r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682, z późn.
zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) - Rada
Gminy Piekoszów uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 185

 8470 

§ 1.1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
od osób fizycznych z terenu sołectw Gminy w
drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów.

Poz. 1573

§ 3. Wypłata wynagrodzenia za inkaso następuje w terminie do 30 dni, licząc od dnia rozliczenia się inkasentów z zebranych rat podatków w kasie Urzędu Gminy.

§ 2.1. Inkaso podatków, o których mowa w
§ 1 ust. 1 odbywać się będzie na podstawie
ostemplowanego i ponumerowanego kwitariusza
przychodowego K-122, wydanego przez Urząd
Gminy dla inkasenta.

§ 4. Inkasent ponosi odpowiedzialność
materialną za wydane druki ścisłego zarachowania i za zainkasowaną gotówkę do czasu rozliczenia z Urzędem Gminy, co potwierdza złoŜeniem oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

2. Wydanie kwitariusza wymaga odnotowania w ksiąŜce druków ścisłego zarachowania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów

3. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranych podatków do kasy Urzędu Gminy lub na
rachunek bankowy Urzędu Gminy w terminie do
7 dni kalendarzowych następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa
podatkowego w miesiącach: marzec, maj, wrzesień, listopad powinna nastąpić wpłata podatku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej opublikowania.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Ciszek
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/220/2009
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 17 marca 2009r.

Piekoszów, dnia ……………………………………
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej inkasenta
Ja niŜej podpisany(a) ………………………………………..
zam. w ………………………………………………………….
pełniący(a) funkcję sołtysa wsi: ......................................... i wyznaczony(a) na inkasenta zgodnie z § 1 ust. 2
Uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr ..................... z dnia ................................r.
oświadczam, co następuje:
Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za wydane druki ścisłego zarachowania oraz
zainkasowaną gotówkę, aŜ do czasu rozliczenia się z Urzędem Gminy Piekoszów
Oświadczam, Ŝe znane mi są:
1. przepisy Uchwały Nr ...................... Rady Gminy Piekoszów z dnia ...........................r. w szczególności
dotyczące terminów rozliczenia z Urzędem Gminy,
2. zasady przechowywania druków ścisłego zarachowania.
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1574
UCHWAŁA Nr XXXVII/226/2009
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Piekoszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz
art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

„16.

Środowiskowy Dom Samopomocy”

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów

§ 1. W załączniku nr 4 do uchwały
Nr IX/102/2003 Rady Gminy Piekoszów z dnia
29 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Piekoszów (Dz. Urz. z 2003r.,
Nr 223, poz. 2094) dodaje się punkty o następującym brzmieniu:
„15.
Samorządowy
Zakład
Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie”

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Ciszek

1575
UCHWAŁA Nr XXXVII/228/2009
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie określającej wysokość wynagrodzenia zasadniczego, oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, zasady wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30.1. ust. 6 i art. 54.1.
ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 tekst jednolity z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31.01.2005r., w sprawie 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 póź. zm.): Rada Gminy
w Piekoszowie, uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin, będący załącznikiem do niniejszej uchwały, określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania

nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz inne składniki
wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego, w brzmieniu określonym w
załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14-tu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Ciszek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/228/2009
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 17 marca 2009r.

Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a takŜe
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Niniejszy regulamin stosuje się do
nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i zespołach
placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Piekoszów.
2. Wynagrodzenie nauczyciela składa się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2a. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego
legitymujących się dyplomem ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego - przyznane nauczycielom na podstawie rozporządzenia M EN i S z dnia 31 stycznia 2005r.,
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z
2005r. Nr 22, poz. 181 z póź. zm.) - pozostaje na
poziomie sprzed 1 września 2006r., do czasu
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunków pracy
tych nauczycieli, chyba, Ŝe rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
określi wyŜsze minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego niŜ kwota wynagrodzenia zasadniczego przyznana danemu nauczycielowi.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.
1 określa art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 - tekst jednolity, z póź. zm.) i wynika
ono z posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji,
wymiaru zajęć obowiązkowych oraz jego stopnia
awansu zawodowego i jest ustalone przez
MENiS w rozporządzeniu z dnia 31.01.2005r. 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 póź. zm.).
3a. „Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mogą być zwiększone
przez organ prowadzący po półrocznej analizie
wydatków ponoszonych na wynagrodzenia”
4. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość:
1) dodatku za wysługę lat;
2) dodatku motywacyjnego;
3) dodatku funkcyjnego;
4) dodatku za warunki pracy;
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
6) świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
7) dodatku mieszkaniowego
5. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliŜszego określenia jest mowa o:
1) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum, zespół placówek
oświatowych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego,
o której mowa w § 1 ust. 1,
3) nauczycielach - naleŜy przez to rozumieć
nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego zatrudnionych w szkole,
4) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły, placówki oświatowej od
1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego
5) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,
6) uczniu - rozumie się przez to takŜe wychowanka,
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony
w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 - Karty Nauczyciela
8) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się
przez to Zarząd Oddziału ZNP w Piekoszowie.
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Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 2.1. Nauczycielom przysługuje dodatek
za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia
zasadniczego za kaŜdy rok pracy wypłacany w
okresach miesięcznych poczynając od czwartego
roku pracy, z tym Ŝe dodatek ten nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub
wyŜszej stawki tego dodatku, jeŜeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, za dany miesiąc,
jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub wyŜszej
stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca,
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania

zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba Ŝe przepis szczegół
owy stanowi inaczej.
Dodatek ten przysługuje równieŜ za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do
pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.
3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku
potwierdza na piśmie:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi - wójt gminy.
4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 4. Nauczycielowi przysługuje dodatek
motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 Rozporządzenia oraz wysokość na
warunkach i zasadach określonych w § 5-8
Regulaminu.
§ 5.1. Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego naleŜą:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym,
2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze,
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania,
4) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 - Karty Nauczyciela
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i
obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem, realizowanie w szkole zadań
edukacyjnych, wynikających z przyjętych
przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
2. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach przy
ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego
naleŜy, obok warunków wymienionych w ust. 1
uwzględnić zaangaŜowanie w czynności wynikające z kierowania placówką, a w szczególności:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, i opiekuń-

2)
3)
4)

5)

6)

7)

czych szkoły w tym: opracowanie arkusza
organizacyjnego, wyposaŜenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad
przestrzeganiem odpowiednich warunków
bhp i p.poŜ.
opracowanie i realizacja planu finansowego
szkoły w tym równieŜ pozyskiwania środków
pozabudŜetowych,
dbałość o mienie w tym: organizowanie
przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czystość i estetyka szkoły,
prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych,
dyscyplina pracy,
sprawowanie nadzoru pedagogicznego w
tym: realizacja programów nauczania, ocena
pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami
rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru
pedagogicznego,
współdziałanie z organem prowadzącym w
zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,
kształtowanie atmosfery pracy słuŜącej realizacji statutowych zadań przez pracowników
szkoły,
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8) współpraca z organami szkoły i związkami
zawodowymi,
9) pozostałe obowiązki:
a) przestrzeganie prawa oświatowego i regulaminu pracy,
b) troska o stan bazy, estetyka, ład, porządek,
c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania
zadań dodatkowych/ konkursy, olimpiady,
dydaktycznych/ wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych/.
§ 6.1. Ustala się łączną kwotę na dodatki
motywacyjne poszczególnych szkołach w wysokości 9 % planowanej kwoty na wynagrodzenia
zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w
danej szkole.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie
dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okresy: styczeń - czerwiec
i lipiec - grudzień na podstawie szczegółowego
regulaminu w danej placówce, uzgodnionego z
organizacją zakładową organizacją związkową.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera
się od minimum 1 % do maksimum 20 %.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
dyrektorów szkół ustala Wójt Gminy po uprzed-
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nim zasięgnięciu opinii organizacji związkowych.
Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia
zasadniczego, którego wartość zawiera się od
minimum 1 % do maksimum 20 %.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 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. Nauczycielom przeniesionym do pracy
w innej szkole, zgodnie z art. 18 - Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po
zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
3. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje w formie pisemnej:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi - Wójt Gminy.
§ 8.1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:
1) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela
przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia
kary,
2) za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
3) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
§ 9.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane
w Statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
za sprawowanie funkcji:
1) wychowawcy klasy (grupy),
2) opiekuna staŜu,
3) doradcy metodycznego.
§ 10.1. Nauczycielom którym powierzono
stanowisko kierownicze w szkole przewidziane w
Statucie Szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w
następującej wysokości:
1) dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum:
do 10 oddziałów - 35 %
powyŜej 10 oddziałów - 40 %
2) dyrektor zespołu placówek oświatowych:
powyŜej 20 oddziałów - 45 %

3) wicedyrektor zespołu placówek oświatowych
- 25 %
4) kierownik filii szkoły - 15 %
5) kierownik świetlicy szkolnej - 15 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Karta
Nauczyciela.
2. Dodatek funkcyjny dla wychowawcy
klasy przysługuje w wysokości:
- do 15 uczniów - 5 %
- od 16 do 30 uczniów - 6 %
- powyŜej 30 uczniów - 7 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.
3. Dodatek funkcyjny dla opiekuna staŜu
przysługuje w wysokości 4 % wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela, o którym mowa w art.
30 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.
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4. Dodatek funkcyjny dla doradcy metodycznego przysługuje w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, o którym
mowa w art. 30 ust. 2 Karty Nauczyciela.
§ 11.1. Dodatek funkcyjny przysługuje
równieŜ nauczycielom, którym powierzono
obowiązki w zastępstwie. Prawo do dodatku
powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia obowiązków i wygasa z pierwszym dniem miesiąca
następującego po zaprzestaniu pełnienia tych
obowiązków.
2. Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa przysługuje za kaŜdą powierzoną klasę
(grupę) niezaleŜnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
1. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna staŜu
przysługuje za kaŜdą osobę odbywającą staŜ
i powierzoną danemu nauczycielowi.
2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie.
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3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 12.1. Dodatki funkcyjne nie przysługują
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel zaprzestał z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeŜeli zaprzestanie pełnienia obowiązku
nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca od tego
dnia.
2. Decyzję o przyznaniu dodatku funkcyjnego w formie pisemnej podejmuje:
1) w stosunku do nauczyciela - dyrektor szkoły
2) w stosunku do dyrektora szkoły - Wójt Gminy
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt. 2
wymaga uprzedniego zaopiniowania przez zakładową organizację związkową.

Rozdział V
Dodatek za warunki pracy
§ 13.1. Nauczycielom poszczególnych
stopni awansu zawodowego pracującym w
trudnych lub uciąŜliwych warunkach, określonych w odrębnych przepisach, przysługuje z
tego tytułu dodatek za warunki pracy.
§ 14.1. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 10 %
stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny
ponadwymiarowe, za kaŜdą przepracowaną w
tych klasach godzinę.
§ 15.1. Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia Specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za kaŜdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach
realizowanego programu nauczania indywidualnego.
§ 16.1. Wysokość dodatku za uciąŜliwe warunki pracy dla nauczycieli wynosi 20 % stawki
godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego za kaŜdą faktycznie przepracowaną godzinę
2. Za pracę w warunkach uciąŜliwych,
uznaje się:

prowadzenie zajęć wymienionych w § 8 pkt 4-16
Rozporządzenia MENiS i prowadzonych z
dziećmi i młodzieŜą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku Ŝycia (Dz. U. Nr 17, poz.
162),uzasadnia konieczność sprawowania osobistej opieki lub udzielania pomocy oraz 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
Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. W sprawie
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).
§ 17.1. Dodatek za warunki pracy przyznaje:
nauczycielowi - dyrektor szkoły,
dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy.
2. Dodatki za warunki pracy wypłacane są
za godziny faktycznie odbyte.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się
miesięcznie z dołu.
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Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 18.1 Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o
których mowa w art. 42 ust. 3 i 6 Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 Karty,
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem
dodatku za warunki pracy.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc minimalną
stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli
taki dodatek przysługuje) przez miesięczną liczbę
godzin, będącą wynikiem przemnoŜenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin, o
którym mowa w art. 42 ust. 4a KN przez 4,16 zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób,
Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a od
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu 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 z wyjątkiem:
a) opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14-tu,
b) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem Pracy,
c) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,
d) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności
wynikającej z jego funkcji związkowej.
5. Godziny ponadwymiarowe, przypadające w dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w
których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z
przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, a w
szczególności w związku z zawieszeniem zajęć z
powodu epidemii lub mrozów, wyjazdem dzieci
na wycieczki lub inne imprezy, rekolekcjami,
udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej
/chorobą dziecka nauczanego indywidualnie
oraz realizującego zajęcia rewalidacyjne w szkole trwającą nie dłuŜej niŜ tydzień - traktuje się
jako godziny faktycznie odbyte.
6. 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 wymiar zajęć
określony w Karcie 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 większa niŜ liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym
§ 19.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
doraźnego zastępstwa wypłaca się według
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela
w uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Godziny doraźnych zastępstw przydziela
dyrektor szkoły.
3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych
zastępstw przysługuje w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.
§ 20. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy nauczyciel otrzymuje inny dzień
wolny od pracy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w
sposób określony w§ 19 pkt 1.
2. Za pracę w święto, przypadające poza
dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy,
nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie w wysokości
ustalonej w sposób określony w § 19 pkt 1 ze
100 % dodatkiem.
§ 21.1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową określa:
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora - Wójt gminy.
2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w
danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.
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Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 22.1. W budŜecie organu prowadzącego
szkoły tworzy się specjalny fundusz nagród dla
nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe. Z tego: 80 %
środków funduszu przeznaczone jest na nagrody
dyrektora, a 20 % środków funduszu na nagrody
Wójta Gminy dla nauczycieli i kadry kierowniczej.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody przez dyrektora szkoły uzaleŜnione jest w szczególności od posiadania co
najmniej dobrej oceny pracy zawodowej oraz
legitymowania się szczególnymi osiągnięciami
w pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej
wynikającymi z art. 42 ust. Karta Nauczyciela.
3. Dyrektor szkoły przyznaje nauczycielom
nagrody po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły i organizacji związkowej.
4. Wnioski o nagrody Wójta Gminy, na
podstawie oddzielnego regulaminu przyznawania nagród, z okazji Dnia Edukacji Narodowej
mogą składać w terminie do 30 września:
1) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
2) rada rodziców szkoły,
3) organ nadzorujący,
4) zakładowa organizacja związkowa.

5. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta
powinny zawierać opinię Rady Pedagogicznej
szkoły oraz organizacji związkowej.
6. Wnioski opiniuje Komisja Nagród powołana przez Wójta Gminy.
W jej skład wchodzą:
- przedstawiciel organu prowadzącego,
- przedstawiciel organu nadzorującego,
- przedstawiciel związku zawodowego.
Członkowie Komisji przed posiedzeniem mają
prawo do zapoznania się ze złoŜonymi wnioskami.
7. W uzasadnionych przypadkach Wójt
lub, za zgodą organu prowadzącego, dyrektor
szkoły moŜe przyznać nauczycielowi nagrodę w
innym czasie.
8. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę
Wójta, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza
się w teczce akt osobowych.
9. Dyrektor Szkoły ustala kryteria i tryb
przyznawania Nagród Dyrektora (regulamin) w
uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP w Piekoszowie.

Rozdział VIII
Dodatek mieszkaniowy
§ 23.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin w szkołach gminy Piekoszów przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie wynosi miesięcznie:
1) przy 1 osobie w rodzinie - 20 zł
2) przy 2 osobach w rodzinie - 25 zł
3) przy 3 osobach - 30 zł
4) przy 4 i więcej osobach - 35 zł
3. Do członków rodziny, o których mowa w
ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci i
rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim za-

mieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę
który będzie im wypłacał ten dodatek.
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 (wniosek w załączeniu do regulaminu).
§ 24.6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
3) pozostawania w stanie nieczynnym,
4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
5) korzystania z urlopu wychowawczego,
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6) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego; okresowej słuŜby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby była zawarta umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta.

lub na wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałŜonkami.
2. Dodatek mieszkaniowy w formie pisemnej określa:
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora - Wójt gminy.

§ 25.1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły)

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest
miesięcznie z dołu.

Rozdział IX
Przepisy końcowe
§ 26.1. Nauczycielom zatrudnionym w
niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 przysługują
wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

na te cele w planach finansowych bez ich zmiany. Organ prowadzący szkołę moŜe dokonać
zwiększenia środków na wypłatę w/w świadczeń.
§ 28.1. Zmiany w niniejszym regulaminie
mogą być wprowadzone w trybie i na zasadach
jego ustanowienia.

§ 27.1. Środki finansowe przeznaczone na
wypłatę świadczeń stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.

§ 29.1. W sprawach nieuregulowanych w
Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.
§ 30. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piekoszowie.

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń nie moŜe przekroczyć kwoty przeznaczonej

1576
UCHWAŁA Nr XXVIII/153/09
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
art. 24 ust 5 ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz.
858 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. (Dz. U.
z 2006 Nr 127 poz. 886) z. w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Rada
Gminy w Wiślicy uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się przedłoŜoną przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy taryfę
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Gminy Wiślica na okres

od 08.04.2009r. do 07.04.2010r. w brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica oraz Dyrektorowi Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Wiślicy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/72/07
z dnia. 14.12.2007 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Wiślica i Gminy Opatowiec
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób ogólnie przyjęty w gminie w terminie do
7 dni od podjęcia uchwały i wchodzi w Ŝycie
z dniem 08.04.2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Borzęcki
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Uzasadnienie wniosku taryfowego
1.

Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości
wody oraz niezawodnego odprowadzania
ścieków mając na uwadze ochronę interesów
odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a takŜe optymalizację kosztów.
Przedmiotem działania przedsiębiorstwa
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków jest:
- rozprowadzanie wody (PKD 41.00B)
- odprowadzanie ścieków (PKD 90.01Z)
Zakład posiada własną oczyszczalnię W roku
2008 udział naszego zakładu w ilość ścieków
przyjętych ścieków wyniósł 100 %.
Przedsiębiorstwo prowadzi takŜe inną
działalność obejmującą:
- utrzymanie zieleni na terenie gminy Wiślica,
Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaŜ nieznacznym przyrostem ich
liczby, przy równoczesnym spadku ilości
poboru wody i ilości dostarczonych ścieków
w przeliczeniu na jednego odbiorcę usług,
wynika to ze świadomego dąŜenia mieszkańców do oszczędzania wody oraz stosowania nowocześniejszych urządzeń gospodarstwa domowego zuŜywających mniejsze
ilości wody.
Prawie wszystkie (88 %) nieruchomości przyłączone do sieci zakładu są wyposaŜone w wodomierze główne. Nie są natomiast wyposaŜone
w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości dostarczanych ścieków.
Sieci wodociągowe przy pomocy których
dokonywane jest rozprowadzanie wody
wymagają stałych remontów.
2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.
W zakresie jakości świadczonych usług
Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami
usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony
środowiska, warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych a
takŜe ustalających wymagania dotyczące
jakości wody przeznaczonej do spoŜycia
przez ludzi, w tym wymagań bakteriolo-

gicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.
BieŜące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są
przez PSSE w Busku Zdroju i WSSE w Kielcach.
Planuje się pozostawienie w taryfach
opłaty abonamentowej stałej dla odbiorców
wody. Opłata ta obejmuje koszty ponoszone
niezaleŜnie od tego czy poszczególni klienci
pobierają wodę czy teŜ nie. Jest to rozwiązanie bardziej sprawiedliwe dla wszystkich odbiorców, którzy wcześniej dokonywali wpłat
tylko za ilość dostarczonej wody.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest bowiem
do zachowania ciągłości dostaw a co za tym
idzie, do stałej gotowości świadczenia usług.
Znajduje to odzwierciedlenie w postaci konkretnych ponoszonych kosztów. WdroŜenie
takiej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie
minimalnego poziomu kosztów bieŜącego
utrzymania ciągłości dostaw i bardziej sprawiedliwy rozkład tych kosztów.
3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy
wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
wyodrębnione są dwie grupy odbiorców.
Korzyści ekonomiczne przyniesie zarówno
dla zakładu, jak i usługobiorców utrzymanie
opłaty abonamentowej stałej dla odbiorców
wody.
Przy ustalaniu tej opłaty, mając na uwadze
moŜliwości płatnicze i interes odbiorców
usług określono ją na minimalnym poziomie.
Planowane na okres od 08.04.2009r.
do 07.04.2010r. taryfy gwarantują pokrycie
planowanych kosztów eksploatacyjnych.
4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku
obowiązywania taryf.
Przy ustalaniu Taryf na okres od
08.04.2009r. do 07.04.2010r. podstawę ich
ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami
rozporządzenia) dane ewidencji księgowej.
PoniewaŜ taryfy dotyczą 2009 i 2010 roku, a
za rok 2008 nie jest jeszcze zatwierdzone
sprawozdanie finansowe, moŜliwym jest dołączenie do wniosku sprawozdania za rok
obrotowy 2007. Rok obrachunkowy obejmuje
okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
W przypadku taryfy na wodę proponuje się podwyŜszenie dotychczasowych cen i
stawek opłat. Proponowany wzrost ceny 1
m3 wody wynosi 10,04 %. w ramach zadania
monitoring sieci wodociągowych dokonano
kontroli sieci na terenie trzech miejscowości
Łatanice, Hołudza, Gluzy, co pozwoliło
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znacznie ograniczyć straty wody a takŜe
wcześniej wykrywać awarie.
W przypadku taryfy na ścieki takŜe jesteśmy
zmuszeni wystąpić z wnioskiem o podwyŜszenie aktualnej ceny
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Proponowana przez zakład podwyŜka ceny
wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów energii oraz wynagrodzeń.
Proponowana cena odprowadzania i oczyszczania 1 m3 ścieków to 4,55 zł netto.

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Batalionów Chłopskich 62
28-160 Wiślica

Wiślica, 14.01.2009r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wiślicy
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Wiślicy Nr XXVIII/153/09 z dnia 19.02.2009r.
Wiślica

luty 2009
…..…………………….
miesiąc i rok

miejscowość
1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków stosowane przez Zakład Gospodarki: Komunalnej w Wiślicy ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica jako Zakład
budŜetowy Urzędu Gminy w Wiślicy obowiązujące
na terenie gminy Wiślica na okres 12 miesięcy: od
dnia 08.04.2009r. do dnia 07.04.2010r.
Podstawa prawna opracowania taryfy:

-

-

ustawa z dnia 7.06.2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.
858 z p. zm.), zwaną dalej Ustawą,
rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
28.06.2006r. w sprawie określenia taryf wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886), zwane dalej rozporządzeniem

2. Rodzaj prowadzonej działalności
Zakład Gospodarki Komunalnej W Wiślicy
prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę
Gminy w Wiślicy Nr XVII/101/04 z dnia 27 maja
2004r.
Zgodnie ze statutem przedmiot działalności zakładu stanowi:

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie, wody
usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za
pomocą urządzeń wodociągowych.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
odbieranie i oczyszczanie ścieków od odbiorców
za pomocą urządzeń kanalizacyjnych

3. Objaśnienia pojęć i skrótów uŜywanych w taryfie
Taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki
ich stosowania opracowane przez zakład i
wprowadzone jako obowiązujące dla określonych w nim odbiorców.
Odbiorca - kaŜdy kto korzysta z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podstawie umowy z zakładem
Zakład - Zakład Gospodarki komunalnej w Wiślicy

Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu
łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem
głównym
Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego sieć kanalizacyjną z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy
usług
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Sieć - przewody wodociągowe i kanalizacyjne
wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda i odbierane ścieki będące w
posiadaniu zakładu
Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód podziemnych, studnie publiczne, urządzenia słuŜące
do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, przepompownie
Urządzenia kanalizacyjne - oczyszczalnia, przepompownie, sieci kanalizacyjne

Poz. 1576

Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na
przyłączu wodociągowym
Woda - woda przeznaczona do picia, gotowania,
przygotowania poŜywienia lub innych celów
socjalno bytowych
Ścieki - ścieki od odbiorców fizycznych i jednostek uspołecznionych

4. Zakres i zasięg działalności gospodarczej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
i zbiorowym odprowadzaniem ścieków
Zakład prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę polegającą na
ujmowaniu wód podziemnych, uzdatnianiu w
stacjach wodociągowych oraz przesyłaniu za
pomocą sieci zlokalizowanych na terenie gminy
Wiślica.
Zakład prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie gminy Wiślica i obsługuje 20 sołectw.
Na terenie gminy Wiślica znajduje się jedno ujęcie wody w Jurkowie, ujęcie to posiada dwie
studnie głębinowe: główną i awaryjną. Z ujęcia
w Jurkowie zaopatrywane w wodę są następujące sołectwa:
Ujęcie w Jurkowie: Jurków, Koniecmosty, Kuchary,
Ostrów, Wawrowice, Wiślica, Szczerbaków, Szczyt-

niki, Górki, Gorysławice, Chotel - Czerwony, Brzezie,
Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Kobylniki, Sielec,
Skorocice
W wodę którą zakupujemy z Buska-Zdroju zaopatrywane są: Łatanice, Hołudza i Gluzy
Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków polegającą na
odbiorze ścieków i ich oczyszczaniu na oczyszczalni ścieków
Zakład prowadzi zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wiślica i obsługuje 3 sołectwa to jest: Wiślica, Gorysławice, Jurków.
Na terenie gminy Wiślica znajduje się oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jurków

5. Podział odbiorców na grupy
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie
warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
Lp

Symbol
1

1

ZWB
ZŚB

2.

ZWJ
ZŚJ

uwzględniając koszty zaopatrzenia w wodę dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

Taryfowa grupa odbiorców usług
2
Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne
Instytucje uŜyteczności publicznej
Gmina Wiślica rozliczna za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do zraszania
ulic i publicznych terenów zielonych oraz za
ilość wody pobranej przez jednostki straŜy
poŜarnej

Charakterystyka taryfowych grupy odbiorców usług

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny
do nieruchomości, placówki opiekuńczo-wychowawcze i
oświatowe, rozliczani za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o wskazania
wodomierza głównego lub na podstawie normy - Gmina
według norm oraz na podstawie umowy zawartej w tym
celu z gminą
Odbiorcy wody przeznaczonej do spoŜycia, na cele socjalno bytowe i usługowe np. sklepy, zakłady usługowe
hotele i inni rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego
Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby
Jednostki świadczące usługi o charakterze produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpousługowym Zakłady przemysłu spoŜywczego i średni kontakt z produktami Ŝywnościowymi i farmaceufarmaceutycznego
tycznymi, lub na cele konfekcjonowania, np.: mleczarnie,
masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady
przetwórstwa owocowo-warzywnego i wytwórnie napojów, produkcja leków i inni rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza
głównego
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6. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zaleŜności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróŜnicowane
ceny.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę
1/ cena - wyraŜona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody
2/ stawka opłaty abonamentowej - nie zaleŜnej
od ilości dostarczonej wody, płaconej za

kaŜdy miesiąc bez względu na rozmiar dokonanego poboru wody lub teŜ jego całkowitego
braku, wyraŜona w złotych za odbiorcę / miesiąc za utrzymanie w gotowości do świadczenia
usług urządzeń wodociągowych.
W rozliczeniach za odprowadzone ścieki
1/ cena - wyraŜona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków
Lp
o

Taryfowa
grupa
odbiorców
I

1.

ZWB

2.

ZWJ

4.
5.

ZŚB
ZŚJ

Cena / stawka opłaty
Wyszczególnienie

netto

2
cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej
cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej
cena za odprowadzone ścieki
cena za odprowadzone ścieki

Jednostka miary

z VAT

3

4
3,04
1,00
3,74
1,00
4,55
4,59

3,25
1,07
4,00
1,07
4,87
4,91

5
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/m3

7. Warunki rozliczeń
Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia..
O ile ogólnie przyjęta forma lub umowa zawarta
z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierana jest
za kaŜdy miesiąc, w którym obowiązywała
umowa, czyli były świadczone usługi, za zbiorowe odprowadzanie ścieków opłata pobierana
jest za kaŜdy miesiąc w którym obowiązywała
umowa, czyli były świadczone usługi.
Opłata abonamentowa podlega wpłacie takŜe w
przypadku braku poboru wody od poszczególnych odbiorców usług
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną
wodę i odprowadzane ścieki na warunkach i w
terminach określonych w umowie

Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposaŜenie w
przyrządy pomiarowe.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody i
odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody
dostarczonej do nieruchomości ustala się w
oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody, określone odrębnymi przepisami prawa.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody i odprowadzonych
ścieków ustala się na podstawie średniego zuŜycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest
to moŜliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie na podstawie
średniego zuŜycia wody w analogicznym okresie
roku ubiegłego.

8. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje
się przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie
uchwalonym przez Radę Gminy w Wiślicy Uchwałą
Nr XXXVI/215/06 z dnia 16 lutego 2006 r.
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1577
UCHWAŁA Nr XXVIII/154/2009
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr. XXVI/143/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 41
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst. jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 70, poz. 473
z późn. zm.) - Rada Gminy w Wiślicy uchwala co
następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 z dnia 18 grudnia
2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wiślica na 2009r. wraz z harmonogramem wydatków wprowadza się następujące zmiany:
w harmonogramie wydatków;

-

pozycja V ppkt. 2 kwotę 4.000 zastępuje się
kwotą 7.000
pozycja V ppkt. 4 kwotę 10.000 zastępuje się
kwotą 7.000

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiślicy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od chwili ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Borzęcki
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1578
UCHWAŁA Nr XXVIII/155/09
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z póź. zm.), art. 30 ust. 6, 10 i 10a i art. 54 ust. 7
w związku z art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia ministra Edukacji Naro-

dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku 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. z 2005r.
Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami) po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzesza-
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w Wiślicy

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego w brzmieniu określonym w
załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica.

Poz. 1578

§ 3.1. Traci moc Uchwała Nr XVIII/104/2008
Rady Gminy w Wiślicy z dnia 24.04.2008 roku w
sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających
ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Borzęcki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/155/09
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 19 lutego 2009r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Wiślica
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Wynagrodzenie nauczyciela składa
się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
określa art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późniejszymi zmianami) i wynika ono z posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji, wymiaru
zajęć obowiązkowych oraz jego stopnia awansu
zawodowego i jest ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu
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. z 2005r. Nr 22, poz. 181
z późniejszymi zmianami)
3. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

dodatku za wysługę lat;
dodatku motywacyjnego;
dodatku funkcyjnego;
dodatku za pracę w warunkach trudnych i
uciąŜliwych;
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
nagrody ze specjalnego funduszu nagród;
dodatku mieszkaniowego;
podwyŜszonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela - naleŜy przez to rozumieć - ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku
(Dz. U. z 2006, Nr 97, poz 674 późniejszymi
zmianami).
2) Rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć rozporządzenia ministra Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu w rozporządzeniu 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. z 2005r. Nr 22,
poz. 181 z późniejszymi zmianami).
3) Nauczycielach bez bliŜszego określenia rozumie się przez to nauczycieli, wychowaw-
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ców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach.
4) Szkołach - rozumie się przez to kaŜdą szkołę,
przedszkole, placówkę, zespół szkół lub placówek - dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wiślica.
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5) Klasie - rozumie się przez to takŜe oddział lub
grupę.
6) Uczniu - rozumie się przez to takŜe wychowanka.

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 2.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33
ust 1 Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
§ 3.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku, jeŜeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba Ŝe przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje równieŜ za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W przypadku nieobecności w pracy z tytułu urlopu macierzyńskiego w/w dodatek jest wliczany w podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego w stałej
miesięcznej wysokości.

Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny wynosi 5 % sumy wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli danej placówki
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
nie moŜe być wyŜszy niŜ:
1) dla nauczyciela od 2 % do 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla dyrektora od 2 % do 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w
szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktycznych i wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami lub opiekunami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 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 przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
udział w doskonaleniu warsztatu pracy
oraz w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o mienie szkoły i poszerzanie
bazy dydaktycznej,
e) prawidłowe i estetyczne prowadzenie
wymaganej dokumentacji,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) wysoka, aktualna ocena pracy, potwierdzona
stosowną dokumentacją;
4) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, w tym:
a) opiekowanie się samorządem uczniowskim, organizacjami harcerskimi lub in-
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nymi organizacjami uczniowskimi i młodzieŜowymi działającymi w szkole,
inicjowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania,
aktywny udział w pracach komisji
przedmiotowych i rady pedagogicznej
placówki,
udział w przygotowaniu uczniów do
olimpiad, konkursów i innych form
współzawodnictwa,
udział w przygotowaniu olimpiad, konkursów przedmiotowych i sprawnościowych oraz innych form współzawodnictwa organizowanych w siedzibie placówki lub w najbliŜszym środowisku,
udział w organizowaniu szkolnych, międzyszkolnych lub środowiskowych imprez i uroczystości okolicznościowych i
patriotycznych,
przejawianie róŜnych form aktywności w
ramach wewnętrznego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
inicjowanie wspólnych przedsięwzięć
nauczycieli w zakresie profilaktyki wśród
dzieci i młodzieŜy w środowisku lokalnym,
podejmowanie współpracy przez nauczycieli poszczególnych placówek zmierzających do realizacji zadań statutowych
tych placówek.

4. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach, przy
ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego
naleŜy obok warunków wymienionych w ust. 3
uwzględniać zaangaŜowanie dyrektora w czynności wynikające z kierowania placówką, a w
szczególności:
1) prawidłowość organizacji pracy placówki;
2) tworzenie atmosfery i warunków do efektywnej
pracy zatrudnionych w niej pracowników;
3) tworzenie atmosfery i warunków do współpracy wszystkich organów i organizacji dzia-

4)
5)
6)
7)
8)

Poz. 1578

łających w placówce oraz umiejętność inicjowania takiej współpracy;
dbałość o mienie placówki i zabieganie o
polepszenia istniejącej bazy;
prawidłowe dysponowanie przyznanymi
placówce środkami budŜetowymi,
efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie;
dbałość o pozytywny wizerunek placówki i
promowanie jej osiągnięć w środowisku lokalnym;
sprawność organizacyjna i menedŜerska w
nawiązywaniu współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi.

5. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkole, w granicach posiadanych
środków finansowych, ustala dyrektor szkoły.
6. Ustalone w placówce zasady i kryteria
przyznawania dodatku motywacyjnego uwzględniają wymogi, o których mowa w ust. 3 i 4.
7. Dodatek motywacyjny przyznaje się
procentowo na czas określony, ale nie krótszy
niŜ 3 miesiące i nie dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
8. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole
moŜe nastąpić po upływie okresu umoŜliwiającego ocenę jego pracy.
9. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
uzupełniającego etat w innej szkole przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z
dyrektorem drugiej szkoły zatrudniającym nauczyciela.
10. Dodatek motywacyjny dla dyrektora
ustala Wójt Gminy w oparciu o wymogi, o których
mowa w ust. 3 i 4.

Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w
statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielowi z tytułu:
a. sprawowania funkcji opiekuna staŜu;

b. powierzenia wychowawstwa klasy;
c. powierzenia funkcji nauczyciela doradcy
metodycznego.
3. Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz
wysokość dodatków zawiera tabela:
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Wyszczególnienie
Dyrektor szkoły liczącej:
- do 6 oddziałów
- 7 - i więcej oddziałów
Wicedyrektor
Kierownik świetlicy szkolnej:
Opiekun staŜu,
Wychowawca klasy,
Nauczyciel doradca metodyczny

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się w szczególności pod uwagę:
1) prawidłowość organizacji pracy szkoły,
2) poprawność pod względem formalnoprawnym podejmowanych decyzji oraz ich
zasadność,
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników szkoły,
4) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoły,
5) liczbę uczniów;
6) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w szkole,
7) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi;
8) terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań;
9) prawidłowość współpracy z samorządem
terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną
i samorządem uczniowskim;
10) współdziałanie ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli szkoły.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
wymienione w ust. 1 i 2 w zastępstwie. Prawo
do dodatku powstaje od 1 dnia miesiąca po
upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia
obowiązków i wygasa z 1 dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych
obowiązków.
6. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 3, w granicach określonych
tabelą i w oparciu o kryteria określone w ust. 4
ustala dla dyrektorów szkół Wójt Gminy.
7. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych tabelą i w oparciu o kryteria
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Miesięcznie
8 % - 22 %
22 % - 60 %
8 % - 22 %
8 % do 15 %
13 zł
50 zł
10 % - 40 %

% - wyn.
zasadniczego

w kwocie
% - wyn.
zasadniczego

określone w ust. 4 ustala dla wicedyrektorów i
innych stanowisk kierowniczych przewidzianych
w statucie szkoły, dyrektor szkoły.
8. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wymienionych w ust. 2 ustala dyrektor,
w oparciu o tabelę zamieszczoną w ust. 3.
9. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska
kierowniczego, a jeŜeli powierzenie nastąpiło od
1 dnia miesiąca, to od tego dnia.
10. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna
staŜu przysługuje za kaŜdą osobę powierzoną
danemu nauczycielowi.
11. Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa przysługuje za kaŜdą powierzoną klasę
- niezaleŜnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
12. W razie zbiegu tytułu do dwóch lub
więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi
przysługują wszystkie dodatki.
13. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności pracy;
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;
3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub
funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca - od tego dnia.
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Rozdział 5
Dodatki za warunki pracy
§ 6.1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciąŜliwych warunkach przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Wykaz trudnych i uciąŜliwych warunków
pracy stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego tytułu określa § 8 i § 9 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. Nr 22, poz 181 z późniejszymi zmianami).
§ 7.1. Za prace w trudnych warunkach
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć
dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach.
2. Za pracę w warunkach uciąŜliwych
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć z
dziećmi i młodzieŜą, u których występuje naruszenie sprawności organizmu zgodnie z § 32 ust. 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w
sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, póz.
1328, z póŜn. zm.).
3. Wysokość dodatku za trudne warunki
pracy, o których mowa w ust. 1 wynosi:
- 15 % stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za kaŜdą przepracowaną godzinę;
4. Wysokość dodatku za uciąŜliwe warunki
pracy, o których mowa w ust. 2 wynosi:
- 20 % stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za kaŜdą przepracowaną godzinę;
5. Dodatki wymienione w ust. 3 i 4 wypłacane są za godziny faktycznie przepracowane.
6. W razie zbiegu prawa do dodatków, o
których mowa w ust. 3 i ust. 4 nauczycielowi
przysługuje kaŜdy z tych dodatków.

Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc minimalną
stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
wynikającą z tabeli zaszeregowania przez miesięczną liczbę godzin, będącą wynikiem przemnoŜenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a przez 4,16
- z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a
od 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu 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.
4. W przypadku zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane będzie jedynie za pierwszy dzień przerwy. Za pozostałe dni

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
nie przysługuje.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane będzie za dni, w których
nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn
leŜących po stronie pracodawcy, m.in.:
1) wyjazdu dzieci na wycieczkę lub imprezę;
2) rekolekcji;
3) udziału nauczyciela w konferencji metodycznej.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia zaczynają się
lub kończą w środku tygodnia - za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć określony
w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny
od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za
które nie przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba
godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.
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7. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę
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8. Wynagrodzenie za godziny doraźnych
zastępstw przysługuje w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.
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9. Nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, nie
przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
10. Dyrektorowi szkoły przysługuje prawo
do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych, w wyjątkowych sytuacjach gdy brak innego nauczyciela do prowadzenia zajęć.

Rozdział 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 9.1. Ustala się specjalny fundusz nagród
dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i
dyrektorów szkół.
2. Z wyodrębnionego funduszu, o którym
mowa w ust. 1 przeznacza się:
1) 30 % środków na nagrody organu prowadzącego zwane Nagrodą Wójta;
2) 70 % środków na nagrody Dyrektora Szkoły.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 2, są
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.
4. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.
5. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody
Wójta występuje:
1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w tej placówce;
2) organ nadzoru pedagogicznego - dla dyrektora lub nauczyciela szkoły.
6. Wnioski o nagrodę Wójta, o których
mowa w ust. 5 składa się w terminie do dnia
30 września kaŜdego roku.
7. Nagroda, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada pozytywną ocenę pracy pedagogicznej oraz
spełnia co najmniej 5 z następujących kryteriów:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzanych
w szkole;
2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, olimpiadach szczebla co najmniej powiatowego;

3) posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej
i opiekuńczej;
4) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowuje publikacje fachowe związane z działalnością zawodową;
5) przygotowuje i wzorowo organizuje okolicznościowe uroczystości szkolne lub angaŜuje
się w organizację uroczystości patriotycznych;
6) przygotowuje lub bierze udział w organizacji
imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
7) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole organizując wycieczki
umoŜliwiające uczniom udział w Ŝyciu kulturalnym (koncerty, wystawy, spektakle) oraz
wycieczki, obozy i rajdy krajoznawczoturystyczne;
8) organizuje w szkole letni lub zimowy wypoczynek dla młodzieŜy;
9) zabiega o pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej i uzyskuje wymierne
efekty w tej pracy;
10) prowadzi lub organizuje działalność w zakresie zapobiegania i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród młodzieŜy szkolnej,
a w szczególności narkomanii i alkoholizmu;
11) organizuje współpracę szkoły z instytucjami
oraz organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i usuwania wszelkich
przejawów patologii społecznej;
12) podejmuje inicjatywy w ramach rady pedagogicznej, zmierzające do zapewnienia i poprawy efektywności kształcenia i wychowania oraz higieny i bezpieczeństwa uczniów
lub wychowanków;
13) organizuje i rozwija formy współpracy i
współdziałania rodziców w Ŝyciu szkoły;
14) organizuje i rozwija formy współpracy szkoły
z organizacjami harcerskimi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w środowisku
lokalnym, które prowadzą statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;
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15) uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego i bierze aktywny
udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia;
16) udziela pomocy nauczycielowi podejmującemu pracę w zawodzie nauczycielskim;
17) wspiera działalność szkolnych organizacji
uczniowskich lub młodzieŜowych podejmując opiekę nad tymi organizacjami i uzyskuje
korzystne rezultaty w organizowaniu samorządności uczniowskiej;
18) dba o pozytywny wizerunek szkoły i promuje
jej osiągnięcia na zewnątrz.
8. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkole, kandydaci
do nagrody powinni spełniać co najmniej 3 wymienione w ust. 7 oraz co najmniej 4 kryteria w
zakresie organizacji szkoły, do których zalicza się
w szczególności:
1) prawidłowo organizuje pracę szkoły tworząc
warunki do efektywnej pracy zatrudnionych
w niej pracowników oraz systematycznie
nadzoruje pracę wszystkich organów działających w szkole;

Poz. 1578

2) twórczo wykorzystuje wyniki wewnętrznej i
zewnętrznej oceny pracy szkoły;
3) ze szczególną starannością dba o mienie
szkoły i zabiega o polepszenia istniejącej bazy;
4) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole
lub poradni środkami budŜetowymi;
5) uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu
środków finansowych z innych źródeł i
optymalnie nimi dysponuje;
6) dba o pozytywny wizerunek szkoły i promuje
jej osiągnięcia na zewnątrz;
7) posiada wymierne efekty organizacyjne i
menedŜerskie we współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi.
9. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę
Wójta, otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
10. Na przyznanie i wysokość nagrody nie
wpływa okres niezdolności do pracy, zasiłku
chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku
macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego.

Rozdział 8
Dodatek mieszkaniowy
§ 10.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin na terenie
wiejskim i posiadającym kwalifikację do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

5. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu 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. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie złotych:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 4,46 zł
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8,91 zł
3) przy trzech osobach w rodzinie - 13,37 zł
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 17,83 zł

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na
ich wspólny wniosek.

3. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z
nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci do ukończenia przez nie 18 roku Ŝycia lub do
czasu ukończenia przez nie nauki, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 25 roku Ŝycia i rodziców
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny, o których mowa w ust. 3 nauczyciel
otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek - Wójta.

7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.
9. 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, zasiłku macierzyńskiego
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3) korzystania z urlopu wychowawczego.
4) w okresie przebywania w stanie nieczynnym,
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5) korzystania z urlopu bezpłatnego krótszego
niŜ jeden miesiąc.

Rozdział 9
Wysokość podwyŜszonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
§ 11.1. Dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, legitymujących się dyplomem ukończenia Studium Nauczycielskiego oraz Studium
Wychowania
Przedszkolnego,
realizujących
obowiązkowy wymiar godzin podwyŜsza się
stawkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego o 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100)
według pozycji 4 tabeli zgodnie z kryterium po-

ziomu wykształcenia „Pozostałe wykształcenie”
załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r.
Nr 22, poz. 181 z póź. zm.).

Rozdział 10
Przepisy końcowe
§ 12.1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku.

1579
UCHWAŁA Nr XXVIII/159/09
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 19 lutego 009r.
w sprawie zmiany w uchwale nr VI/35/2007 z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz.
969 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682
z późń. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, z późń.
zm.), Rada Gminy w Wiślicy uchwala, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały, pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów:

-

Sołectwo Chotel Czerwony Jaros Henryk

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega
zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Borzęcki
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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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