DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 16 czerwca 2009r.

Nr 209

TREŚĆ:
Poz.:
U C H W A Ł Y:
1741  Nr XLVIII/391/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie
pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych................................................................... 9525
1742  Nr XLVIII/392/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie
nadania drogom gminnym nazw oraz ustalenia i aktualizacji ich przebiegu na terenie
gminy Staszów................................................................................................................... 9528
1743  Nr XLVIII/394/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok...................... 9540
1744  Nr XXXI/182/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Bieliny.................................................................... 9549
1745  Nr XXXI/183/2009 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian
w Statucie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach....................................... 9554
1746  Nr XXXI/185/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych..................................................................................... 9555

1741
UCHWAŁA Nr XLVIII/391/09
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002
roku: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003 roku: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004
roku: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005
roku: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z
2006 roku: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007
roku: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136
i Nr 192, poz. 1381; Dz. U z 2008r Nr 54, poz 326, Dz. U
Nr 218, poz. 1391) uchwala się co następuje:
§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii dróg gminnych, drogi o nr: 003729T, 003784T
oraz 003843T, znajdujce się w przebiegu dróg

powiatowych w częściach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozbawia się drogi o nr: 003740T,
003782T, 003790T, 003815T, 003824T dotychczasowej kategorii dróg gminnych i zalicza się je do
dróg wewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 3. PołoŜenie i przebieg dróg przedstawia
mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2010 roku po uprzednim ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bednarczyk
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Załączniki do uchwały Nr XLVIII/391/09
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 31 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
Wykaz dróg na terenie Gminy Staszów, które pozbawia się w całości lub części kategorii
dróg gminnych
Nowy
Stary
Nazwa drogi
Pozbawienie kategorii
Uwagi
nr dr.
nr dr.
003729 T 4246017 dr. od przys. Grzybów Mały do Część przebiegu drogi od drogi Stanowi drogę powiatową nr 0810 T „Dobrów - Na górze”
przys. Na Górze
woj. 757 do przys. Na Górze
zgodnie z uchwałą Nr XXXII/56/02 Rady Powiatu w Staszowie.
003740T 4246028 dr. przez wieś Ponik do lasu
Całość przebiegu drogi
Stanowi część drogi powiatowej 0830 T „Niemścice - Ponik”
zgodnie z uchwałą Nr XXXII/56/02 Rady Powiatu w Staszowie
003782T 4246070 Od Czernicy w kierunku połu- Całość przebiegu drogi
Droga fizycznie nie istnieje w terenie i nie jest niezbędna.
dniowo wschodnim
003784T 4246072 dr. przez Wólkę śabną do Część przebiegu drogi od dr. woj. Stanowi część drogi powiatowej 0784 T „Wólka śabna Kopaniny, przez wieś Kopani- 764 przez Wólkę śabną i część Podmaleniec” zgodnie z uchwałą Nr XXXII/56/02 Rady Powiana i do Podmaleńca
Kopaniny
tu w Staszowie
003790T 4246078 dr. od Poddębowca w kier. Całość przebiegu drogi
Droga fizycznie nie istnieje w terenie i nie jest niezbędna.
zach. do lasu
003815T 4246103 dr. z Czajkowa Połud. w kier. Całość przebiegu drogi
Droga fizycznie nie istnieje w terenie i nie jest niezbędna.
południowym.
003824T 4246112 dr. do Łukawicy A w kier. Całość przebiegu drogi
Stanowi część drogi powiatowej 0847 T „Józefów Witowicki wsch. do przysiółka KaczkówŁukawica” zgodnie z uchwałą Nr XXXII/56/02 Rady Powiatu w
ka
Staszowie
003843 T 4246131 dr. od przysiółka Dworskie w Część w przebiegu drogi na Stanowi część drogi powiatowej 0849 T „Smerdyna - RybniSmerdynie w kierunku połu- odcinku 0+000 do 1+850 km od ca” zgodnie z uchwałą Nr XXXII/56/02 Rady Powiatu w Stadniowo-wschodnim do przy- dr. pow. 0790T „Smerdyna szowie
siółka Czarny Lasek
Górna - Grobla”
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Załącznik Nr 2
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1742
UCHWAŁA Nr XLVIII/392/09
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie nadania drogom gminnym nazw oraz ustalenia i aktualizacji ich przebiegu
na terenie gminy Staszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 lit. a
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002r.: Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z
2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
nr 173, poz. 1218; z 2008 roku, Nr 180, poz. 1111)
oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz.
138; Dz. U z 2008r. Nr 54, poz. 326, Dz. U Nr 218,
poz. 1391) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwy oraz ustala się przebieg istniejącym drogom gminnym na terenie
gminy Staszów zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Szczegółowe połoŜenie i przebieg
dróg w terenie określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bednarczyk
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Załączniki do uchwały Nr XLVIII/392/09
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 31 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
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UCHWAŁA Nr XLVIII/394/09
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591; zmiany z 2002 roku: Dz. U. Nr 23, poz.
220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984,
Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz 1806; z
2003 roku: Dz. U. Nr 80 poz 717, Dz. U. Nr 162 poz
1568; z 2004 roku: Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Dz. U.
Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. Nr 172 poz.
1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Dz. U.
Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z
2008 roku Dz. U Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458)
oraz art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku
Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420; z 2006
roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708
Dz. U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218,
Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832; z
2007 roku Dz. U. Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz.
587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984; z
2008 roku Dz. U. Nr 180 poz. 1112; z 2008 roku
Dz. U. Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) uchwala
się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetu Miasta
i Gminy Staszów na 2009 rok o kwotę 765 651 zł
w tym:
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność
§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę
650 805 zł
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę
114 846 zł
§ 2. Zmniejsza się dochody budŜetu Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok o kwotę
380 558 zł
w tym:
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej
§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę
380 558 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budŜetu Miasta i
Gminy Staszów na 2009 rok o kwotę 953 651 zł
w tym:
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
188 000 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność
§ 2668 - Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla
gospodarstwa pomocniczego o kwotę 323 474 zł
§ 2669 - Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla
gospodarstwa pomocniczego o kwotę 57 084 zł
§ 3118 - Świadczenia społeczne o kwotę 7 637 zł
§ 3119 - Świadczenia społeczne o kwotę 1 348 zł
§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę
88 928 zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę
15 693 zł
§ 4048 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o
kwotę
2 065 zł
§ 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o
kwotę
365 zł
§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne o
kwotę
17 236 zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o
kwotę
3 042 zł
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 738 zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 484 zł
§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
144 043 zł
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
25 419 zł
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę
37 254 zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę
6 573 zł
§ 4228 - Zakup środków Ŝywnościowych o kwotę
511 zł
§ 4229 - Zakup środków Ŝywnościowych o kwotę
89 zł
§ 4308 - Zakup usług pozostałych o kwotę 25 066 zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4 423 zł
§ 4748 - Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę
154 zł
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§ 4749 - Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
o kwotę
26 zł
§ 4448 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych o kwotę
1 699 zł
§ 4449 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych o kwotę
300 zł
§ 4. Zmniejsza się wydatki budŜetu Miasta
i Gminy Staszów na 2009 rok o kwotę 568 558 zł
w tym:
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
88 000 zł
Dział 758 - RóŜne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 - Rezerwy o kwotę
100 000 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej
§ 2667 - Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla
gospodarstwa pomocniczego o kwotę 380 558 zł
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§ 5. Uchyla się dotychczasową treść:
Załącznika Nr 3 - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”
Załącznika Nr 9 - „Plan przychodów i wydatków
gospodarstw pomocniczych na 2009r.”
Załącznika Nr 11 - „Dotacje przedmiotowe w
2009r.”
do Uchwały Nr XLIII/357/08 Rady Miejskiej w
Staszowie z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok i w to miejsce wprowadza się
nową treść zawartą w załącznikach:
Nr 1 - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”
Nr 2 - „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009r.”
Nr 3 - „Dotacje przedmiotowe w 2009r.”
do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bednarczyk
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Załączniki do uchwały Nr XLVIII/394/09
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 31 marca 2009r.
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Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

1744
UCHWAŁA Nr XXXI/182/09
RADY GMINY BIELINY
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieliny
Działając na podstawie art. 30 ust 6, art. 49
ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006r.
Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) w związku z
art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami), Rada Gminy Bieliny uchwala co następuje:
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§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieliny,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/110/2008
Rady Gminy Bieliny z dnia 25 marca 2008r. w
sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieliny.

Poz. 1744

§ 3. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli naleŜnych od
dnia 1 stycznia 2009r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Nowakowski
Załącznik do uchwały Nr XXXI/182/09
Rady Gminy Bieliny
z dnia 27 marca 2009r.

Regulamin
Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Bieliny
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa:
1. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz warunki przyznawania tych dodatków,
2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw,
3. wysokość i warunki wypłacania nagród oraz
wysokość i warunki wypłacania innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
4. wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach podstawowych i
gimnazjach dla których Gmina Bieliny jest
organem prowadzącym.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez
bliŜszego określenia o:
1) ustawie KN - rozumie się przez to ustawę z
dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U z 2006r. Nr 97, poz 674 ze zm.)
2) rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych

3)

4)
5)
6)
7)

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy (Dz. U.
Nr. 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zm).
Szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową, gimnazjum lub zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Bieliny
Dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
szkoły, o której mowa w pkt 3,
Nauczycielu - naleŜy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole, o której
mowa w pkt 3,
Klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział,
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42
ust 3 i ust 4a ustawy KN oraz w uchwale
nr XXV/171/05 Rady Gminy Bieliny z dnia
28 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów,
psychologów i logopedów.

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 3.1. Wysokość stawki oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat

określa się zgodnie z art. 33 ustawy KN oraz § 7
rozporządzenia.
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2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę
lat lub nabycie prawa do dodatku według wyŜszej stawki, przysługuje nauczycielowi:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego, jeŜeli nabycie prawa do
dodatku lub jego wyŜszej stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca,
2) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabywa prawo do dodatku lub do wyŜszej stawki dodatku, jeŜeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

Poz. 1744

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za
dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z
ubezpieczenia społecznego
4. Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela
ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt
Gminy.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Nauczycielowi moŜe być przyznany
dodatek motywacyjny.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego jest:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne
uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizacją procesu dydaktycznego;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialnych za własną
edukację, planowanie własnej przyszłości,
pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologii
i uzaleŜnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich
potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z
rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczącymi pomoc społeczną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) opieka nad samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
8) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia
szczególnie uzdolnionego;
10) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we
współpracy z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny oraz innymi instytucjami
wspomagającymi.
3. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora bierze się ponadto
pod uwagę:
1) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające
ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

2) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym;
3) prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami finansowymi;
4) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych
(zewnętrznych);
5) przestrzeganie dyscypliny pracy:
a) prawidłowe stosowanie ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, przepisów z zakresu prawa pracy i BHP,
b) terminowe i rzetelne wykonywanie
uchwał i zaleceń organu nadzoru pedagogicznego i prowadzącego;
c) realizacja ustaleń rady pedagogicznej;
d) terminowość oddawanych dokumentów
i sprawozdań.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne stanowi
3,5 % - 6 % kwoty planowanej w budŜecie szkoły
na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
4. Procentową wysokość środków na dodatki motywacyjne w danym roku budŜetowym
ustala Wójt Gminy
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
okres 4 miesięcy.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli przyznaje i ustala w ramach posiadanych środków dyrektor szkoły, a w stosunku
do dyrektorów - Wójt Gminy.
7. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli i dyrektorów szkół następuje po zasięgnięciu opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego.
8. Decyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego wydaje się w formie pisemnej.
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Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek

L.P.
1.

funkcyjny w wysokości określonej w poniŜszej
tabeli.

Stanowisko kierownicze
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów
1) dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej
- do 6 oddziałów
- 7-12 oddziałów
- 13-20 oddziałów
- 21 i więcej oddziałów
2) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)

Miesięcznie w zł
330-700
420-790
510-880
700-1640
500-1280

2. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie.

1) dla dyrektora - Wójt Gminy,
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w tabeli ust. 1 pkt 2 dyrektor szkoły.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość
szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złoŜoność
zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje,
ustala:

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe
zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tym, Ŝe nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - wysokość uzaleŜniona od liczby uczniów w oddziale w wysokości określonej w poniŜszej tabeli:

Liczba uczniów w oddziale
do 10
11-19
20 i powyŜej

Kwota dodatku za wychowawstwo
75 zł
110 zł
150 zł

1) funkcję doradcy metodycznego - w wysokości 100 zł,
2) funkcję opiekuna staŜu - w wysokości 50 zł
5. Dodatek przysługujący nauczycielom, o
którym mowa w § 5 ust. 4 ustala dyrektor szkoły.
6. Dodatek, o którym mowa w § 5 ust. 4
pkt 3, przysługuje za sprawowanie funkcji opiekuna staŜu nad kaŜdym staŜystą.
7. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenia

stanowiska kierowniczego lub sprawowania
funkcji, a jeŜeli powierzenie stanowiska lub
sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - od tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem
funkcji, a jeŜeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od
tego dnia.

Rozdział V
Dodatek za warunki pracy
§ 6.1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielowi pracującemu w trudnych lub
uciąŜliwych warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34. ust 2 Karty
Nauczyciela w wysokości 20 % stawki godzinowej za kaŜdą przepracowaną w tych warunkach
godzinę nauczania.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w
okresie wykonywania pracy, z którą dodatek jest
związany oraz w okresie niewykonywania pracy,
za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak
za okres urlopu wypoczynkowego.
3. W razie zbiegu tytułów do dodatku za
trudne warunki pracy i za uciąŜliwe warunki pracy, przysługuje jeden z nich korzystniejszy.
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Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 7.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeŜeniem ust. 2, dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w
warunkach trudnych lub uciąŜliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązującego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa
nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a ustawy KN wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi, stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się
mnoŜąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. 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 i kończenia zajęć w środku tygodnia
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy.
5. 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 obowiązkowy tygodniowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy KN, 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 nie przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym
od pracy realizują zajęcia wynikające z harmonogramu zajęć uzgadnianym raz na kwartał z
Wójtem Gminy Bieliny, a nie otrzymują za ten
dzień dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny
ponadwymiarowe, nie więcej jednak niŜ za
4 godziny. Harmonogram moŜe być uaktualniony nie później niŜ do końca danego kwartału.

Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 8.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1 % planowanych środków
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje
dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z
tym Ŝe:
1) 60 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektora,
2) 40 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie na-

uczycielowi nagrody uzaleŜnione jest w szczególności od:
1) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy,
2) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej.
3. Nagroda moŜe być przyznana po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.
3. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród reguluje odrębna uchwała Rady Gminy w Bielinach.
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Rozdział VIII
Dodatek mieszkaniowy
§ 9.1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i
zatrudnionemu w szkole, w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek mieszkaniowy.

7. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego
uzaleŜniona jest od liczby członków rodziny nauczyciela i wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzime - 20 zł
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 30 zł
1) przy trzech osobach w rodzinie - 40 zł
2) przy czterech osobach i więcej w rodzinie 55 zł

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust 7, na
ich wspólny wniosek.
9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy.

3. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z
nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu
dzieci - do 18 roku Ŝycia, a jeŜeli się uczą do 25
roku Ŝycia i rodziców.

10. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczycieli złoŜył wniosek o
jego przyznanie, a jeŜeli zgłoszenie nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
11. Dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi niezaleŜnie od tytułu prawnego
do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor - Wójta Gminy.

12. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym, do słuŜby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta została zawarta.

5. Dodatek w nowej wysokości przysługuje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło zgłoszeniu zmiany,
a jeŜeli zgłoszenie nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - od tego dnia. W przypadku niepowiadomienia odpowiednio dyrektora szkoły lub
Wójta o zmianie liczby członków rodziny, nienaleŜnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku
szkołach przysługuje z zastrzeŜeniem ust. 1 tylko
jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego
przez niego pracodawcę.

1745
UCHWAŁA Nr XXXI/183/2009
RADY GMINY BIELINY
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 Poz. 1591 z późń. zm.)
art 13 ust. 1, ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1

ustawy z dnia 25 października 2001r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001r. Nr 13 Poz. 123 z późń. zm.) a
takŜe na podstawie § 11 Statutu Gminnego Cen-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 209

 9555 

trum Kultury i Sportu w Bielinach stanowiącego
załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/2004/05 Rady
Gminy Bieliny z dnia 16 listopada 2005r. w
sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum
Kultury i Sportu w Bielinach Rada Gminy
uchwala, co następuje:

Poz. 1745 i 1746

oraz działających w instytucji organizacji
związkowych oraz stowarzyszeń twórców.
4. Wójt Gminy moŜe powoływać Społeczną
Radę Programową Centrum jako organ doradczy Dyrektora, określając jednocześnie
zasady jej działania
5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje
Dyrektor Centrum.
6. Pozostałych pracowników instytucji kultury
zatrudnia Dyrektor Centrum.

§ 1. Dotychczasowy § 8 ust. 1, ust. 2, ust. 3,
ust. 4, ust. 5 statutu Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Bielinach otrzymuje następujące
brzmienie:
1. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje
Wójt Gminy
2. Dyrektor Centrum zarządza i reprezentuje
Centrum na zewnątrz.
3. Organizację wewnętrzną Centrum określa
Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora, po zaciągnięciu opinii organizatora

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i Biuletynie Informacji Publicznej a wchodzi w
Ŝycie w dniu jej podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Nowakowski
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UCHWAŁA Nr XXXI/185/09
RADY GMINY BIELINY
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. Dz 2001r.
Nr 142, poz 1591 z późn. Zm.) oraz art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (tekst jednolity
Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz 2008 z poźn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i podmiotów
prowadzących
zaewidencjonowaną
działalność gospodarczą za usługi w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów
komunalnych wykonywane przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie, w wysokości 11,00 zł + podatek VAT (słownie: jedenaście zł 00/100 + podatek
VAT) od jednego gospodarstwa.
2. Stawka o której mowa w pkt. 1 dotyczy
sytuacji gdy właściciel nieruchomości wystawi
maksymalnie dwa worki.

3. Cenę zakupu dodatkowych worków pokrywa właściciel nieruchomości w wysokości
11,00 zł + podatek vat za jeden worek. Dodatkowe worki moŜna zakupić wyłącznie w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Bielinach.
§ 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych za odbiór i transport nieczystości ciekłych w wysokości 14,96 zł + podatek VAT za 1 m3
§ 3. Zawieranie umów i pobieranie opłat
wymienionych w § 1 i § 2 naleŜy do Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Bielinach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/103/2008r
Rady Gminy z dnia 25 lutego 2008r w sprawie
ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów
komunalnych, oraz w zakresie opróŜniania
zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych.

Dziennik Urzędowy
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§ 6. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji oraz na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.
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§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Nowakowski

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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