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1598
UCHWAŁA Nr XXII/130/09
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 11 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Wodzisław na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166
ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1,
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13,
14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188
ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 2.1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości - 20.332.233 zł,
z tego:
a) wydatki bieŜące
- 12.886.220 zł,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 6.950.646 zł,
- dotacje
- 411.189 zł,
- wydatki na obsługę długu
- 204.000 zł,
b) wydatki majątkowe
- 7.446.013 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 1. Dochody budŜetu gminy w wysokości
- 19.004.386 zł,
z tego:
a) dochody bieŜące
- 15.175.210 zł,
b) dochody majątkowe
- 3.829.176 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicz-
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nych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 2.563.306 zł,
a) wydatki majątkowe
- 2.563.306 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a.
§ 3.1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
1.327.847 zł. który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.077.176 zł.
2) wolnych środków jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych
- 250.671 zł.
2. Przychody budŜetu w wysokości 2.681.281 zł,
rozchody w wysokości 1.353.434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości
- 30.000 zł,
- celową w wysokości
- 3.000 zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 84.787 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.787
zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budŜetowych: przychody - 1.310.470 zł,
wydatki - 1.310.470 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 8
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej
kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych: dochody - 12.800 zł; wydatki - 12.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu
Usług Komunalnych:
1) z tytułu dopłaty do wody
- 114.507 zł.
1) z tytułu dopłaty do ścieków
- 60.423 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
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2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
- 196.259 zł,
2) innych podmiotów w wysokości - 40.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę - 30.000 zł,
zgodnie załącznikiem nr 12.
§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody
- 8.000 zł,
2) wydatki
- 8.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie
1.327.847 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym
środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych - w kwocie
0. zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów - w kwocie
1.353.434 zł.
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym
środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych - w kwocie
0. zł
§ 11. UpowaŜnia się Wójta /Burmistrza/
Prezydenta do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 0 zł,
w tym do zaciągania kredytów, poŜyczek i
emitowania papierów wartościowych w
związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5
ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w
kwocie 0 zł
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków
Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2010) jest niezbędna dla za-
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3)

4)
5)

6)

pewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2010 roku
dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budŜetowej z
wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich
programach inwestycyjnych,
dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
przekazania kierownikom jednostek budŜetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia
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ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym (2009)
7) udzielania w roku budŜetowym poŜyczek do
łącznej kwoty 80.000 zł,
8) lokowania wolnych środków budŜetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu
gminy.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: A. Baran
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Rady Gminy Wodzisław
z dnia 11 marca 2009r.
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1599
UCHWAŁA Nr XXII/132/09
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 11 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18
ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30
ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczy-

ciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z póŜn. zm.)
oraz art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005r.
Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) Rada Gminy Wodzisław uchwala co następuje:

I. Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
1) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole
i szkołę, dla której organem prowadzącym
jest gmina Wodzisław,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w punkcie 1,
3) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
4) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,
5) uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka,
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin., ustalony
na podstawie art. 42 ust. 3 i ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
7) ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę
z dnia 26 stycznia 1982r, Karta Nauczyciela
(tekst jednolity w Dz. U. z 2006r. nr 97, poz.
674 z póŜn. zm.),
8) rozporządzeniu - oznacza to rozporządzenie
wydane przez ministra właściwego do spraw

oświaty i wychowania na podstawie art. 30
ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela
9) zakładowej organizacji związkowej - rozumie
Si e przez to Zarząd Oddziału ZNP w Wodzisławiu oraz MOZ NSZZ „Solidarność” w Jędrzejowie.
§ 2.1. Nie przewiduje się środków na podwyŜszenie minimalnych stawek wynagrodzenia
określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 3. Regulamin określa wysokość stawek,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i
wypłacania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wysługę lat
3) dodatku funkcyjnego
4) dodatku za warunki pracy
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
6) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy
7) dodatku mieszkaniowego.

II. Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Dodatek motywacyjny jest ruchomą
częścią podstawowego wynagrodzenia nauczycieli, ma charakter uznaniowy i przyznawany jest
zaleŜnie od ilości, jakości i efektów wykonywanej pracy.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli
jest zróŜnicowany
3. Wysokość dodatku motywacyjnego nie
moŜe być niŜsza niŜ 40 zł oraz wyŜsza niŜ 280 zł.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się
kwotowo na czas określony, nie krótszy niŜ
3 miesięcy i nie dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
5. Ustalone kryteria mają odniesienie do
pracy nauczyciela w poprzednim roku szkolnym
(okresie roku szkolnego).
§ 5. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych
w wysokości 7 % planowanych rocznych środ-
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ków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
§ 6.1. Wysokość dodatku motywacyjnego
dla dyrektora szkoły przyznaje Wójt Gminy.
§ 7.1. Wysokość dodatku motywacyjnego
dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły
2. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie
spostrzeŜeń dokonanych w ramach sprawowania
nadzoru pedagogicznego i wykonywanych czynności administracyjno-organizacyjnych.
§ 8.1. Prawo do dodatku motywacyjnego
nie przysługuje nauczycielowi, który:
a) rozpoczyna pracę w szkole (przez 1 rok)
b) w okresie przebywania w stanie nieczynnym
c) w okresie 6 miesięcy po powrocie do pracy
po urlopie bezpłatnym, wychowawczym,
urlopie dla poratowania zdrowia lub innej
nieobecności trwającej dłuŜej niŜ 3 miesiące
d) nie posiada pierwszej oceny pracy (oceny
dorobku zawodowego)
e) jest zatrudniony w niŜszym niŜ pół etatu
wymiarze czasu pracy.
2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje
nauczycielowi w przypadku naruszenia następujących zasad dyscypliny pracy:
a) zaniedbywania obowiązków wychowawczo
opiekuńczych.
b) nie wykonania poleceń dyrektora, które są
zgodne z prawem oświatowym i prawem
pracy.
c) zgłaszane są wobec jego pracy uzasadnione
zastrzeŜenia od kadry kierowniczej, rodziców
i uczniów.
d) nie uczestniczenia w pracach rady pedagogicznej
e) opuszczania lekcji bez usprawiedliwienia
f) notoryczne spóźnianie się na zajęcia lekcyjne
g) nieprawidłowe pełnienie dyŜurów nauczycielskich
h) nieterminowe i złe prowadzenie dokumentacji szkolnej
W przypadku naruszenia w/w. zasad dyrektor
szkoły moŜe wstrzymać wypłacanie dodatku
motywacyjnego informując nauczyciela na piśmie o powodach takiej decyzji.
§ 9.1. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli będą brane pod uwagę następujące obszary pracy i elementy na nie
się składające:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
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a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości i pracy nauczyciela,
co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w olimpiadach, konkursach,
zawodach itp.
b) umiejętność rozwiązywania problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w
szczególności
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych
obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
4) zaangaŜowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach zespołów przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
2. O wysokości dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów szkół decydują w szczególności
następujące kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły (placówki):
a) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej w
oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnego,
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c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych
oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki
do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących
nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia
nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających
na celu promowanie szkoły;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,
sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju;
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, inno-

Poz. 1599

wacji 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,
§ 10.1. Nauczycielom uzupełniającym etat
w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia
etat.
2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel
został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

III. Dodatek za wysługę lat
§ 11.1. Wysokość oraz warunki nabywania
przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę
lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia, o którym
mowa w § 1 pkt 8 Regulaminu.
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 za
dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeŜeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczy-

ciela 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 nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości takŜe w okresie
przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia
5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z
góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
6. Nabycie prawa do dodatku za wysługę
lat oraz wysokość tego dodatku dla nauczyciela
potwierdza dyrektor szkoły, dla dyrektora szkoły
- Wójt.

IV. Dodatek funkcyjny
§ 12.1. Nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy,

sprawowanie funkcji opiekuna staŜu, doradcy
metodycznego przysługuje dodatek funkcyjny.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 189

 8635 

Poz. 1599

Tabela dodatków funkcyjnych
Lp.
1.

2.

Miesięcznie w złotych
od
do

Stanowisko
Przedszkole:
a) Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie,
b) opiekun staŜu
Szkoły podstawowe, gimnazjum /zespół szkół/:
a) dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:
b)
- do 6 oddziałów
- od 7 do 12 oddziałów
- 13 i więcej oddziałów
b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół),
c) opiekun staŜu

2. Dodatek za wychowawstwo klasy przyznaje się na rok szkolny w wynosi 3,0 0 zł na
kaŜdego ucznia w klasie według stanu liczby
uczniów na dzień 1 września tj. rozpoczęcia roku
szkolnego.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe
nauczycielom, którym powierzono obowiązki o
których mowa w pkt. 1 w zastępstwie.
4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się:
1) wielkość szkoły: liczbę oddziałów, liczbę uczniów,
liczbę stanowisk kierowniczych w szkole,
2) strukturę organizacyjną,
3) złoŜoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
4) wyniki szkoły w nauczaniu i wychowaniu,
m.in. wyniki klasyfikacji rocznej, wyniki egzaminów, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach,
5) prawidłową organizację pracy, poprawność
pod względem formalno-prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność,
6) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego i kontroli wewnętrznej,
7) prawidłowość realizacji budŜetu szkoły i
przestrzeganie dyscypliny budŜetowej,
8) działalność na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju oraz osiągnięć szkoły,
9) współpracę z róŜnymi organizacjami i instytucjami mającą na celu wspomaganie działalności zadań statutowych szkoły,
10) terminowość oraz rzetelność wykonywania
zadań i powierzonych obowiązków.

300
16

500
90

300
400
500
300
40

500
700
800
500
90

§ 13. Wysokość dodatku funkcyjnego dla
dyrektora ustala Wójt Gminy, a dla wicedyrektora i
dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole, dyrektor szkoły.
§ 14.1. Prawo do dodatku funkcyjnego
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeŜeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci
prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło
odwołanie, a jeŜeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w
okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w
pracy, urlopu dla poratowania, w okresach, za
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a jeŜeli
zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn
innych niŜ urlop wypoczynkowy.

V. Dodatek za warunki racy
§ 15.1. Dodatek za trudne warunki pracy
przysługuje nauczycielom za prowadzenie:
1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi
i młodzieŜą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości 15 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,

2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 10 % otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego,
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
szkołach podstawowych - w wysokości 20 %
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stawki godzinowej 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. Dodatek za trudne warunki pracy, określony w ust. 1 pkt 1 i 2 wypłaca się w całości,
jeŜeli nauczyciel realizuje w takich warunkach
cały dobowy obowiązujący go wymiar zajęć oraz
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych
warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeŜeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach
tylko część obowiązującego wymiaru lub jeŜeli
jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
4. Dodatek za trudne warunki pracy określony w ust. 1 pkt. 3 wypłaca się za kaŜdą efektywnie przepracowaną w takich warunkach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione w ust. 2.
5. Prawo do dodatku z tytułu zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie wyłącza prawa
do dodatku z tytułu prowadzenia zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 3.
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§ 16.1. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielom za prowadzenie zajęć
wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 1 i 2 z dziećmi i
młodzieŜą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 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 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 Społecznej
z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności Dz. U. Nr 139, poz. 1328) w
wysokości 10 % otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Przepisy § 16 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 17.1. W razie zbiegu tytułów do dodatku
za trudne warunki pracy i za uciąŜliwe warunki
pracy przysługuje nauczycielowi prawo do obu
tych dodatków.
2. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor
szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy.

VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 18.1. 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
tych warunkach) 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 tych warunkach)
prze 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, Ŝe czas zajęć do 1/2 godziny pomija
się, a co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną
godzinę.
§ 19.1. 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 ponadwymia-
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rowych 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 wyŜsza niŜ liczba
przydzielonych w planie organizacyjnym.
3. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach,
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w których nauczyciel nie mógł ich realizować z
przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, w
szczególności w związku z:
a) zawieszeniem, zajęć z powodu klęsk Ŝywiołowych,
b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
c) rekolekcjami
d) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie
trwającą nie dłuŜej niŜ jeden dzień od dnia
powzięcia informacji o chorobie ucznia
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu.

VII. Nargody ze specjalnego funduszu nagród
§ 20.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49
Karty Nauczyciela.
2. Tworzy się specjalny fundusz nagród w
wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i
dyrektorów szkół, z tym Ŝe:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektorów szkół,
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego szkołę.
§ 21. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co
najmniej roku.
§ 22. Nagrody, o których mowa w § 21, 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.
§ 23.1. Nagrody organu prowadzącego
szkołę, ze środków, o których mowa w § 21 ust. 2
pkt. 1, przyznaje Wójt Gminy:
a) z inicjatywy własnej (dyrektorom szkoły)
b) na wniosek dyrektora szkoły (nauczycielom)
c) na wniosek związków zawodowych działających w szkole (nauczycielom i dyrektorom
szkoły)
3. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta
Gminy, powinien zawierać następujące dane
kandydata do nagrody:
1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) informację o wykształceniu, stopniu awansu
zawodowego,

4)
5)
6)
7)
8)
9)

staŜ pracy pedagogicznej,
nazwę szkoły,
zajmowane stanowisko,
otrzymane dotychczas nagrody,
ocenę pracy pedagogicznej,
uzasadnienie, w którym naleŜy zamieścić
informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu
ostatniej nagrody.

3. Wniosek dyrektora o przyznanie nagrody Wójta Gminy wymaga zaopiniowania przez
radę pedagogiczną szkoły.
4. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy przyznawaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej powinien być złoŜony w terminie do 1 października.
5. Wniosek o przyznanie nagrody, który w
danym roku, z braku środków, nie został rozpatrzony pozytywnie moŜe być ponowiony w roku
następnym.
§ 24.1. Nagrody, ze środków, o których
mowa w § 21 ust. 2 pkt. 1, przyznaje dyrektor
szkoły:
a) z inicjatywy własnej
b) na wniosek (wraz z uzasadnieniem) związków zawodowych działających w szkole
2. Wnioski o nagrodę Dyrektora szkoły
przyznawaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej
powinien być złoŜony w terminie do 1 października.
§ 25. Nagroda, o której mowa w § 21, moŜe
być przyznana nauczycielowi, który posiada co
najmniej dobrą ocenę pracy zawodowej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz spełnia odpowiednio, co najmniej trzy z następujących kryteriów:
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1) w zakresie 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, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów
do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez 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 dzieci i młodzieŜy
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom 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,

Poz. 1599

c) organizuje współpracę z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieŜy,
d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły,
rozwija formy współdziałania szkoły z
rodzicami.
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących
pracę w zawodzie nauczyciela.
§ 26. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis
zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 27.1. 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 organu prowadzącego.
3. Wysokość nagrody dyrektora nie moŜe
być niŜsza niŜ 50 % średniego wynagrodzenia
nauczyciela staŜysty.
4. Wysokość nagrody organu prowadzącego nie moŜe być niŜsza niŜ 75 % średniego
wynagrodzenia nauczyciela staŜysty.

VIII. Dodatek mieszkaniowy
§ 28.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i
posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzaleŜniony
od stanu rodzinnego nauczyciela, zwany dalej
„dodatkiem”.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi:
1) 2 zł w rodzinie liczącej 1 osobę;
2) 4 zł w rodzinie liczącej 2 osoby;
3) 6 zł w rodzinie liczącej 3 osoby;
4) i po 2 zł za kaŜda następna osobę

3. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
a. współmałŜonka,
b. pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałŜonka dzieci do ukończenia 18 roku Ŝycia lub
do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej nie dłuŜej jednak niŜ do 21 roku
Ŝycia,
c. pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałŜonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia przez nie studiów
wyŜszych, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 26 roku Ŝycia,
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d. dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi
będącemu takŜe nauczycielem, przysługuje tylko
jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Dodatek przyznaje się na wniosek, a w
przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4,
na ich wspólny wniosek.
6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor placówki, a dyrektorowi wójt gminy.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5
nauczyciel dołącza oświadczenie dotyczące jego
stanu rodzinnego określonego zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3.
8. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny, o której mowa w ust. 3, nauczyciel powiadamia dyrektora, a nauczyciel pełniący funkcję dyrektora powiadamia Wójta. Powiadomienia Nauczyciel dokonuje na piśmie. W przypad-

Poz. 1599

ku niepowiadomienia o zmianie liczby członków
rodziny, nienaleŜnie pobrane przez nauczyciela
świadczenie podlega zwrotowi.
9. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego od zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie, a jeśli jest to
pierwszy dzień miesiąca od tego dnia.
10. Dodatek przysługuje nauczycielowi w
okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresie:
1) nie świadczenia pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania wynagrodzenia za czas choroby,
3) pobierania zasiłku: chorobowego, macierzyńskiego, opieki nad chorym członkiem
rodziny.
11. Dodatek wypłacany jest z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

X. Postanowienia końcowe
§ 29.1. 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.
2. Za okres ferii letnich i zimowych wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 czerwca 2001r. w sprawie szczegółowych
zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pienięŜnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.).
§ 30.1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy a takŜe za inne okresy, za

które na podstawie odrębnych przepisów nie
przysługuje wynagrodzenie.
2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania
pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się
dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.
3. Wysokość utraconego wynagrodzenia
za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się
mnoŜąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez
stawkę określoną w ust. 2.
§ 31. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 32. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych

Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wodzisławiu

Międzyzakładowa Organizacja
Związkowa NSZZ „Solidarność”
w Jędrzejowie

PREZES
Oddziału ZNP

PRZEWODNICZĄCA
MOZ NSZZ „Solidarność”
w Jędrzejowie

mgr Anna Mucha
Wodzisław dnia 05.03.2009r.

mgr ElŜbieta Bartosz
Wodzisław dnia 5.03.09
Wójt Gminy: J. Syska
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§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Poz. 1599, 1600 i 1601

datku mieszkaniowego, szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania oraz innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wodzisław w roku 2008.

§ 34. Traci moc:
Traci moc uchwała Nr XIII/82/08 Rady Gminy
Wodzisław z dnia 30 stycznia 2008r w sprawie
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, wysokość nauczycielskiego do-

§ 34. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 35. Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po
ogłoszeniu z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009r.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: A. Baran

1600
UCHWAŁA Nr XXII/134/09
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 11 marca 2009r.
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław podjętego
uchwałą Nr XXXVI/291/06 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 marca 2006 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w
związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) art. 4
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236 poz.
2008) Rada Gminy Wodzisław uchwala, co następuje:

h). ustala się n/w częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu
nieruchomości:
- zamieszkałej przez jedną - dwie osoby jeden
raz na dwa miesiące.
- zamieszkałej powyŜej dwóch osób jeden raz
w miesiącu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. Do § 16 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/291/06
Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 marca 2006
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław dodaje się pkt. h, który brzmi następująco:

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: A. Baran

1601
UCHWAŁA Nr XXII/135/09
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 11 marca 2009r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, instytucje
i podmioty gospodarcze, za usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.

1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 189

 8641 

Poz. 1601 i 1602

Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/79/07 z dnia
28 grudnia 2007r.

§ 1. Ustala się górne stawki opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Wodzisław w następujących wysokościach:
a) od pojemnika 110 l - 10,75 zł
b) od pojemnika 120 l - 11,68 zł
c) od pojemnika 1100 l - 70,00 zł
d) od opróŜniania kontenera o objętości 7,50 m3
- 383,00 zł
e) od pojemnika 110 l wypełnionego popiołem
paleniskowym - 15,75 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: A. Baran

2. Do stawek określonych w ust. 1 nalicza
się obowiązujących podatek VAT.

1602
UCHWAŁA Nr XXII/137/09
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 11 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2009 rok
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.), Rada Gminy w Wodzisławiu
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program i zasady współpracy Gminy Wodzisław w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego,
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
w następującym brzmieniu:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 2. Ilekroć w niniejszym programie jest
mowa o:
1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Wodzisław,
2) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy
Wodzisław,
3) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy
w Wodzisławiu,
4) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy
Wodzisław,
5) Sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza
Gminy Wodzisław,
6) Skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika
Gminy Wodzisław,
7) organizacji pozarządowej - rozumie się przez
to osobę prawną lub jednostkę nie posiadające osobowości prawnej utworzone na
podstawie przepisów ustaw, w tym fundację
i stowarzyszenie, nie będące jednostką sek-

tora finansów publicznych, w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
8) podmiocie - rozumie się przez to:
a) osobę prawną i jednostkę organizacyjną
działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego,
b) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
9) udziale środków własnych - rozumie się
przez to środki finansowe nie pochodzące z
budŜetu gminy przeznaczone na realizację

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 189

 8642 

zadania, o którego wsparcie finansowe organizacja pozarządowa lub podmiot ubiega się,
10) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.).
§ 3. Współpraca gminy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.

Poz. 1602

§ 4. Uchwalając corocznie budŜet, rada rezerwuje w nim środki finansowe na realizację
zadań przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego.
§ 5. Partnerami gminy mogą być organizacje pozarządowe i podmioty, które podejmując
działania, realizują zadania gminy wynikające
z odrębnych przepisów.
§ 6. Organizacje pozarządowe i inne podmioty winny zapewnić realizację zadań w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy.

Rozdział II
Zakres współpracy
§ 7.1. Gmina realizuje zadania własne
wspierając organizacje, powierzając organizacjom poŜytku publicznego i podmiotom zadania
w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej
oraz wyrównywania szans rodzin i osób poprzez m.in.:
a) zorganizowanie opieki dla osób w starszym wieku, samotnych, schorowanych
lub którym rodzina nie moŜe zapewnić
opieki,
b) zorganizowanie opieki i wsparcia dla
osób bezdomnych,
c) zapobieganie wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych, emerytów i
rencistów,
2) działalności charytatywnej,
3) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym
poprzez m.in.:
a) doŜywianie dzieci
b) działania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone dla dzieci i młodzieŜy z rodzin
ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi,
4) ochrony i promocji zdrowia poprzez min.
a) naukę pierwszej pomocy przedlekarskiej,
b) promocję zdrowego stylu Ŝycia,
c) propagowanie profilaktyki alkoholowej i
działań zapobiegającym patologiom: alkoholizmowi, narkomanii, agresji, przemocy,
5) upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieŜy w wieku szkolnym poprzez:
a) prowadzenie zajęć w dziedzinach takich
jak: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka noŜna, kolarstwo, szachy, tenis, tenis
stołowy i innych moŜliwych do realizacji
na terenie gminy,
b) organizowanie sportowych obozów szkoleniowych,

6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

c) organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad
oraz innych imprez o podobnym charakterze,
d) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym,
wspierania rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców gminy w dziedzinach: biegi
długodystansowe, brydŜ sportowy, piłka koszykowa, piłka noŜna, piłka siatkowa, szachy,
kulturystyka i innych,
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz toŜsamości lokalnej poprzez:
a) umoŜliwienia organizacji przedsięwzięć
na terenie gminnych obiektów,
b) organizowanie spotkań, seminariów,
konferencji, wystaw, koncertów,
c) przygotowywanie publikacji ksiąŜkowych,
folderów, innych materiałów o tematyce
lokalnej,
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroŜonych zwolnieniem z pracy,
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
kultury i sztuki,
działań na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
społecznościami.

2. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą
być powierzone organizacjom pozarządowym i
podmiotom, moŜe zostać dokonane na wniosek
Wójta, po akceptacji ich przez Radę w drodze
zmiany uchwały w sprawie rocznego programu
współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego.
7)
3. Poza wsparciem finansowym gmina
moŜe udzielać organizacjom pozarządowym i
innym podmiotom pomocy w innych formach, a
w szczególności w postaci:
1) pomocy w uzyskaniu lokalu na działalność
statutową organizacji pozarządowej oraz
moŜliwości zwolnień z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
2) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte,
3) umoŜliwienia organizacji przedsięwzięć na
terenie gminnych obiektów,
4) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
5) promocji działalności organizacji pozarządowych, podmiotów w skali mikro- i makroregionalnej oraz międzynarodowej,
6) udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym z

8)
9)

10)

Poz. 1602

gminą, które ubiegają się o dofinansowanie
z innych źródeł,
organizacji konsultacji i szkoleń w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów,
wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych i
podmiotów oraz przedstawicieli gminy,
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami aktów normatywnych
odpowiednio do zakresu ich działania.

4. Wójt moŜe zwoływać forum organizacji
pozarządowych i podmiotów działających na
rzecz realizacji zadań własnych gminy, na które
zapraszani mogą być przedstawiciele organizacji
oraz podmiotów, w celu zebrania ich opinii i
wniosków.

Rozdział III
Zasady współpracy
§ 8.1. Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa wart. 4 ust. 1 ustawy na
zasadach określonych w ustawie, organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom - jako zadanie
zlecone w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d
oraz art. 71 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - moŜe mieć formy:
1) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania takich zadań wraz z udzielaniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o
których mowa w ust. 1 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
3. Organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania
publicznego w trybie art. 11 ust. 2 ustawy zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i
na zasadach określonych w umowie, odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcia realizacji
zadania, a gmina zobowiązuje się do przekazania
na realizację zadania środki publiczne w formie
dotacji.
4. Powierzenie zadań moŜe nastąpić w innym trybie niŜ w otwartym konkursie, jeŜeli dane zadania moŜna zrealizować efektywniej w
inny sposób określony w odrębnych przepisach,
w szczególności poprzez zakup usług na zasa-

dach i w trybie określonym w przepisach ustawy
o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
§ 9.1. Wójt ogłasza konkurs ofert, z co
najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
powinno zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych
przy dokonywaniu wyboru oferty,
6) zrealizowanych przez gminę w roku 2009 i w
roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji i dofinansowania przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom oraz jednostkom organizacyjnym podległym gminie lub przez nią nadzorowanym.
3. W otwartym konkursie ofert mogą
uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty oraz jednostki organizacyjne podległe gminie
lub przez nią nadzorowane.
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4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1
zamieszcza się w zaleŜności od rodzaju zadania,
w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a takŜe na tablicy ogłoszeń urzędu.
§ 10.1. Ogłaszając konkurs Wójt powołuje
komisję konkursową, określając jej skład osobowy, z uwzględnieniem udziału w komisji konkursowej Sekretarza i Skarbnika oraz określając
obowiązki komisji, w tym sporządzenie protokołu z postępowania konkursowego. W skład komisji konkursowej wchodzi przedstawiciel Rady
Gminy.
2. W skład komisji konkursowej moŜe
wchodzić z głosem doradczym osoba, która w
związku z wykonywaniem zawodu posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej
zakres zadań podlegających konkursowi.
3. W posiedzeniu komisji konkursowej w
części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia ich
treści mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych lub podmiotu.
§ 11. Informacje o złoŜonych wnioskach
oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w
Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
ogłoszeń urzędu.
§ 12. Organizacja pozarządowa i podmiot
ubiegający się o wsparcie finansowe gminy muszą wykazać w składanej ofercie udział środków
własnych.
§ 13.1. Oferta o wsparcie finansowe na realizację zadań powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, tytuł
projektu,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności
podmiotu składającego ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie,
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego
zadania z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nie
odpłatnego wykonania zadania.
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2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację
na realizację zadań publicznych powinien wypełnić ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.
2207).
3. Ofertę naleŜy przygotować według następujących zasad:
1) formularz oferty naleŜy opracować w języku
polskim,
2) oferta musi być przedstawiona w sposób
czytelny,
3) nie naleŜy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu
na poszczególne odpowiedzi,
4) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli
którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu,
naleŜy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie
dotyczy”),
5) podawane informacje winny być dokładne i
wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić
jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
4. Wraz z ofertą naleŜy przedstawić następujące dokumenty:
1) kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z
oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upowaŜnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,
2) wypis z właściwej ewidencji gospodarczej
lub rejestru (np. z Krajowego Rejestru Sądowego) waŜny do 3 m-cy od daty wystawienia,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z
działalności organizacji (podmiotu) za ostatni
rok.
5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami naleŜy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście, na adres:
Urząd Gminy Wodzisław
ul. Krakowska 6
20-330 Wodzisław
6. Na kopercie naleŜy umieścić następujące informacje:
1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
2) tytuł zadania,
3) adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem
komisji”.
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7. Oferta nadesłana w inny sposób niŜ
wskazany w ust. 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie
będzie brała udziału w konkursie.
8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu
wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach Urzędu.
9. Oferty złoŜone po upływie terminu
podanego w warunkach konkursu (niezaleŜnie
od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
§ 14. Przy rozpatrywaniu ofert, po ustaleniu prawidłowości ofert, co do wymogów określonych w § 12, uwzględnia się:
1) ocenę moŜliwości realizacji zadania przez
organizację pozarządową lub podmiot, w
szczególności:
a) liczbę osób zaangaŜowanych w realizację
zadania oraz korzystających z efektu,
b) doświadczenie w realizacji podobnych
zadań w poprzednich okresach,
c) moŜliwość wykonania zaplanowanych
działań w przewidzianym czasie i przy
zaplanowanych kosztach,
2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów
realizowanego zadania, w tym:
a) wysokość udziału środków własnych,
b) wysokość środków pochodzących z innych źródeł,
c) strukturę wydatków,
§ 15.1. Organizacje pozarządowe i podmioty mogą z własnej inicjatywy złoŜyć oferty na
realizację zadań publicznych.
2. W przypadku złoŜenia oferty, o której
mowa w ust. 1 Wójt w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy:
1) rozpatruje celowość realizacji zadania,
2) informuje o podjętej decyzji, a w przypadku
stwierdzenia celowości realizacji zadania informuje składającego ofertę o trybie zlecenia
zadania publicznego.
§ 16. Dofinansowanie realizacji zadań
prowadzonych przez organizacje pozarządowe i
podmioty przyznawane jest po uchwaleniu budŜetu gminy.
§ 17. Warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania
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oraz przekazania środków z budŜetu na jego
realizację jest zawarcie pisemnej umowy z organizacją pozarządową lub podmiotem według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
§ 18.1. Wykonanie zleconego zadania oraz
sposób wykorzystania przyznanej dotacji kaŜdorazowo nadzoruje właściwa komórka organizacyjna Urzędu.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 polega
w szczególności na ocenie:
1) stanu realizacji zadania,
2) rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w
przepisach prawa i postanowieniach umowy,
3. Kontrolę wykorzystania dotacji prowadzi wyznaczony przez Wójta pracownik urzędu.
4. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie naleŜy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na
który umowa została zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U.
Nr 264 poz. 2207).
5. Okresem sprawozdawczym jest rok budŜetowy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 20. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Wodzisław.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: A. Baran
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
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