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1747
UCHWAŁA Nr 272/XLIII/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Chęciny
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2,
art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006, Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) zwanej dalej
Kartą Nauczyciela, w związku z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) i zwanym

dalej rozporządzeniem, Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin określający
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a takŜe
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta oraz Dyrektorom placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta
Chęciny.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 148/XXII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 lutego 2008r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chęciny.
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§ 4. Regulamin wynagradzania nauczycieli
ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli w
okresie od 1 stycznia 2009r.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 272/XLIII/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 27 marca 2009r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Chęciny
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Podstawa prawna:
1. Art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w

sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Niniejszy regulamin stosuje się do
nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, zespołach
placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Chęciny.
2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
3. Regulamin niniejszy określa takŜe wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliŜszego określenia jest mowa o:

1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r.
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97
poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181 ze zm.)
3) organie prowadzącym szkołę, przedszkole,
placówkę oświatową - rozumie się przez to
Gminę Chęciny.
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5) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum, zespół placówek
oświatowych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chęciny
6) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy rozumieć równieŜ p.o. dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu
terytorialnego
7) nauczycielach - naleŜy przez to rozumieć
nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowo-wychowawczych.
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8) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły, placówki oświatowej od
1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego,
9) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,
10) uczniu - rozumie się przez to takŜe wychowanka,
11) zakładowej organizacji związkowej - naleŜy
rozumieć organizację związkową, do której
naleŜy nauczyciel.

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela
oraz § 7 rozporządzenia.
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z
powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawo-

wania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które pracownik
otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub
zasiłek z funduszu ubezpieczeń społecznych.
2. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje w
okresie przebywania w stanie nieczynnym.
3. Dodatek za wysługę lat wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 4. Nauczycielowi przysługuje dodatek
motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 Rozporządzenia oraz wysokość na
warunkach i zasadach określonych w § 5-8 niniejszego Regulaminu.
§ 5.1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie gminy i miasta Chęciny jednego
semestru, z zastrzeŜeniem ust. 2
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego jest:
1) Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktycznych i wychowawczych,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami lub opiekunami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów potrzebujących specjalnej opieki.
2) Wysoka jakość świadczonej pracy, w tym
związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniom lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
udział w doskonaleniu warsztatu pracy
oraz w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o mienie szkoły i poszerzanie
bazy dydaktycznej,
e) prawidłowe i estetyczne prowadzenie
dokumentacji
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych.
3) Dobra ocena pracy potwierdzona właściwą
dokumentacją.
4) ZaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3
Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu szkolnych, międzyszkolnych lub środowiskowych imprez i uroczystości okolicznościowych i
patriotycznych,
b) aktywny udział w pracach komisji
przedmiotowych i rady pedagogicznej
placówki,
c) udział w przygotowywaniu uczniów do
olimpiadach, konkursów i innych form
współzawodnictwa,
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d) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
e) udział w przygotowywaniu olimpiad,
konkursów przedmiotowych i sprawnościowych oraz innych form współzawodnictwa organizowanych w siedzibie placówki lub w najbliŜszym środowisku,
f) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnętrznego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć
nauczycieli w zakresie profilaktyki wśród
dzieci i młodzieŜy,
h) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły m.in. przygotowanie i udział w projektach finansowanych z środków unijnych.
3. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach, przy
ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego
naleŜy obok warunków wymienionych w ust. 1
uwzględnić zaangaŜowanie dyrektora w czynności wynikające z kierowania placówką, a w
szczególności:
1) prawidłowość organizacji pracy placówki,
2) tworzenie atmosfery i warunków do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników,
3) tworzenie atmosfery i warunków współpracy
wszystkich organów i organizacji działających w placówce oraz umiejętność inicjowania takiej współpracy,
4) dbałość o mienie placówki i zabieganie o
polepszenie bazy,
5) prawidłowe dysponowanie przyznanymi
placówce środkami budŜetowymi,
6) efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie,
7) dbałość o pozytywny wizerunek placówki i
promowanie jej osiągnięć w środowisku lokalnym,
8) sprawność organizacyjna i menedŜerska w
nawiązywaniu współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi.
§ 6.1. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodat-
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ków motywacyjnych w poszczególnych szkołach
w wysokości co najmniej 5 % kwoty planowanej
na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
2. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budŜecie szkoły środków.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ 2 miesiące i nie
dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli
stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera
się od 1 % (minimalna) do 30 % (maksymalna).
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora
szkoły stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera
się od 1 % (minimalna) do 30 % (maksymalna).
§ 7.1. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1) Nauczycielowi, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2 dyrektor szkoły,
2) Dyrektorowi, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 3 burmistrz gminy.
2. Nauczycielom uzupełniającym etat w
innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.
3. Nauczycielom przeniesionym do pracy
w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły,
do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
4. Decyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły
przekazuje się w formie pisemnej.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 8. Dodatek motywacyjny wchodzi do
podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
§ 9.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ:
1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,
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2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna staŜu,
3) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.
Lp.
1.

2.
3.
4.
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§ 10.1. Nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze w szkole potwierdzone
w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości określonej w poniŜszej tabeli:

Stanowisko
Stawki dodatku funkcyjnego od - do
Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola
1/ Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów
400,00-1.500,00
2/ Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów
500,00-1.700,00
3/ Dyrektor szkoły liczącej 17 do 25 oddziałów
600,00-1.900,00
4/ Dyrektor szkoły liczącej ponad 25 oddziałów
700,00-2.000,00
Wicedyrektor szkoły
300,00-900,00
Dyrektor przedszkola liczącego powyŜej 2 oddziałów, czynnego ponad
400,00-1.500,00
5 godz. dziennie
Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach szkół i placówek
100,00-300,00 zł

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, o którym mowa w § 9 ust. 2 ustala się
za:
1) wychowawstwo klasy w wysokości:
- do 10 uczniów - 50,00 zł
- do 20 uczniów - 65,00 zł
- pow. 20 uczniów - 80,00 zł
2) funkcje opiekuna staŜu w wysokości 55,00 zł
3) funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w wysokości 150,00 zł.
§ 11.1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna staŜu przysługuje za
kaŜdą osobę odbywającą staŜ i powierzoną danemu nauczycielowi.
2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo
klasy przysługuje w pełnej wysokości za kaŜdą

klasę powierzoną nauczycielowi niezaleŜnie od
czasu pracy nauczyciela.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej
dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi
(wicedyrektorowi szkoły), któremu powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru zatrudnienia za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.
§ 12.1. Dodatek funkcyjny przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi szkoły - burmistrz gminy.

Rozdział V
Dodatek za warunki pracy
§ 13. Nauczycielom poszczególnych stopni
awansu zawodowego, pracujących w trudnych i
uciąŜliwych warunkach określonych w odrębnych przepisach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego za kaŜdą przepracowaną godzinę.

§ 14. Wysokość dodatku za trudne warunki
pracy dla nauczycieli wynosi 5 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za kaŜdą przepracowaną w tych klasach
godzinę.

2. W razie zbiegu prawa do dodatków, o
których mowa w ust. 1 nauczycielowi przysługuje kaŜdy z tych dodatków.

§ 15. Wysokość dodatku za uciąŜliwe warunki pracy dla nauczycieli wynosi 20 % stawki

§ 16.1. Dodatki wymienione w § 14 i § 15
wypłacane są z dołu, za godziny faktycznie odbyte.

3. Dodatki za warunki pracy wchodzą do
podstawy wymiaru zatrudnienia za czas choroby
i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Rozdział VI
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 17.1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o
których mowa w art. 42, ust. 3 i ust. 7 Karty Na-

uczyciela, oraz na zasadach określonych w art. 35
Karty przysługuje wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe.
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2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem
dodatku za warunki pracy.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc 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 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 3, 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 liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, w ramach zajęć pozalekcyjnych, ujęte
w arkuszu organizacyjnym szkoły, ustala się tak
jak za godziny ponadwymiarowe.
6. 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.
7. Za podstawę ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych 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,
przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar
zajęć określony w art. 42 ust. 3 albo ustalony na
podstawie art. 42 ust. 6 lub ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4,
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za kaŜdy dzień, w którym nauczyciel
nie realizował zajęć z przyczyn określonych w
niniejszym ustępie. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w
takim tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
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8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu wykonania polecenia słuŜbowego dyrektora traktuje się jako godziny faktycznie zrealizowane.
9. Nauczycielowi, który sprawował opiekę
nad dziećmi wyjeŜdŜającymi do innych miejscowości w ramach tzw. „zielonych szkół” przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym oraz dodatkowo wynagrodzenie za kaŜdy
dzień roboczy jak za 2 godziny ponadwymiarowe.
10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu za godziny faktycznie zrealizowane.
11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu
ubezpieczeń społecznych.
§ 18.1. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi
godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za godziny doraźnych
zastępstw przysługuje w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.
3. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym
od pracy realizują planowane i odpowiednio
udokumentowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten
dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne
wynagrodzenie za efektywnie przepracowane
godziny ponadwymiarowe nie więcej jednak niŜ
za 4 godziny.
4. Nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, nie
przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
5. Wynagrodzenie za godziny doraźnych
zastępstw wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.
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Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 19.1. Określa się kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze ze specjalnego funduszu nagród
dla nauczycieli.

-

2. W budŜecie Gminy tworzy się specjalny
fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze. Fundusz ustala się w wysokości
co najmniej 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem
na wypłaty nagród. Środki na fundusz nagród
zabezpiecza się w planie finansowym jednostki.

-

3. Dysponentem funduszu jest Burmistrz
Gminy i Miasta, który co roku określa wysokość
środków funduszu przeznaczonych do dyspozycji dyrektorów szkół.

-

4. Nagrody, o których mowa w ust. 1, są
przyznawane w terminie do 14 października kaŜdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.

-

5. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole lub w
placówce co najmniej 1 roku.

-

6. a) Nagrody przyznaje z własnej inicjatywy Dyrektor szkoły lub placówki - dla nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce.
b) Nagrody przyznaje z własnej inicjatywy
Burmistrz Gminy i Miasta - dla dyrektora
szkoły lub placówki.
c) Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą
występować równieŜ związki zawodowe. Do
wniosku powinien być dołączony opis działalności i osiągnięć kandydata. Wzór wniosku
określa załącznik do niniejszego regulaminu.

-

-

7. Burmistrz Gminy i Miasta moŜe z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi,
o którym mowa w ust. 6 pkt. a.
8. Nagrody przyznawane są indywidualnie. Mogą one być przyznawane nauczycielowi,
który posiada wyróŜniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej 2 z następujących kryteriów:
- przygotowanie i udział w projektach finansowanych ze środków unijnych.
- osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe
komisje egzaminacyjne,

-

podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w II i
III etapie konkursów przedmiotowych, zajęciem
przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w
konkursach, zawodach sportowych i innych,
przeglądach i festiwalach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
posiada udokumentowane osiągnięcia w
pracy z uczniami uzdolnionymi lub z
uczniami mającymi trudności w nauce,
przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak:
nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki i inne,
prowadzi skuteczną działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce między innymi przez organizowanie wycieczek, udział
uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, działalność
sportową, działalność wychowawcy w środowisku, harcerstwo,
organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród dzieci i młodzieŜy, w
szczególności nikotynizmu, narkomanii i alkoholizmu,
organizuje współpracę szkoły lub placówki z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 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,
organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły
lub placówki, rozwija formy współdziałania
szkoły lub placówki z rodzicami,
bierze udział w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego,
udziela aktywnej pomocy adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w
zawodzie nauczyciela,
podejmuje działania na rzecz środowiska
lokalnego.
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Rozdział VIII
Dodatek mieszkaniowy
§ 20.1. Nauczycielowi zatrudnionemu na
terenie wiejskim i w mieście liczącym do
5000 mieszkańców posiadającemu kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w szkołach prowadzonych przez gminę Chęciny,
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
1) przy 1 osobie w rodzinie - 34,00 zł
2) przy 2 osobach w rodzinie - 43,00 zł
3) przy 3 osobach w rodzinie - 52,00 zł
4) przy 4 i więcej osobach w rodzinie - 60,00 zł
3. Do członków rodziny nauczyciela
uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z
nim zamieszkujących:
1) małŜonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małŜonka dzieci do ukończenia 18 roku Ŝycia lub do czasu ukończenia
przez nie szkoły ponadpodstawowej albo
ponadgimnazjalnej, nie dłuŜej jednak niŜ do
ukończenia 21 roku Ŝycia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małŜonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyŜszych, nie dłuŜej jednak
niŜ do ukończenia 26 roku Ŝycia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel
otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki, a
dyrektor organ prowadzący placówkę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub
organu prowadzącego o zmianie liczby członków
rodziny, nienaleŜnie pobrane przez nauczyciela
świadczenie podlega zwrotowi.

5. 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.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.
§ 21.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia,
3) pozostawania w stanie nieczynnym,
4) pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
5) korzystania z urlopu wychowawczego,
6) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby była zawarta umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta.
§ 22.1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły)
lub na wspólny wniosek nauczycieli, będących
współmałŜonkami z uwzględnieniem § 20, ust. 4
niniejszego Regulaminu. Do wniosku nauczyciel
dołącza oświadczenie dotyczące jego stanu rodzinnego, określonego zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 20 ust. 3.
2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły
2) dla dyrektora - burmistrz gminy.
3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest
miesięcznie z góry.

Rozdział IX
Przepisy końcowe
§ 23.1. Określa się następujące formy
stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub
ustalenia nauczycielom świadczeń, o których
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 a-d, pkt. 3 oraz w ust. 3:

1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie
stosunku pracy - jeŜeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy,
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2) odrębnym dokumentem - jeŜeli świadczenie
przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie
trwania stosunku pracy albo ulega zmianie
jego wysokość,
3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie
zasadnicze - jeŜeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega równieŜ zmianie
wysokość świadczenia.
2. Formy stwierdzenia nabycia prawa,
przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, moŜna stosować
łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.
§ 24. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, o
których mowa w § 1, ust. 2 pkt 1 a-d niniejszego
Regulaminu przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia, z zastrzeŜeniem § 11 ust. 2.
§ 25.1. Środki finansowe przeznaczone na
wypłatę składników wynagrodzenia nauczycieli,
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o których mowa w § 1, ust. 2 pkt 1 a-d oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 naliczane są w planach finansowych poszczególnych
szkół.
2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 nie moŜe
przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w
planach finansowych, o których mowa w ust. 2 i 3
bez ich zmiany. Organ prowadzący szkołę moŜe
dokonać zwiększenia środków na wypłatę w/w
świadczeń.
§ 26. Zmiany w niniejszym regulaminie
mogą być wprowadzone w trybie i na zasadach
jego ustanowienia.
§ 27. W sprawach nieuregulowanych w
Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty
Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.
§ 28. Niniejszy Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi.
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1748
UCHWAŁA Nr XXVIII/157/2009
RADY GMINY MIRZEC
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2001 roku (Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 184
ust. 1 pkt. 1, 2, 13 Ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu
gminy o kwotę:
175.599 zł,w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna
1.180 zł,Rozdział 75023 - Urzędy gmin
1.180 zł,§ 0970 - Wpływy z róŜnych dochodów 1.180 zł,Dział 758 - RóŜne rozliczenia
168.182 zł,Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
168.182 zł,§ 2920 - Subwencje ogólne z budŜetu państwa
168.182 zł,Dział 852 - Pomoc społeczna
6.237 zł,Rozdział 85295 - Pozostała działalność 6.237 zł,§ 2023 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na zadania bieŜące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
6.237 zł,§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budŜetu
gminy o kwotę:
72 zł,Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
72 zł,Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
72 zł,§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych
72 zł,§ 3. Zwiększa się plan przychodów budŜetu gminy na 2009 rok:
§ 9550 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych kwotę:
1.065.805 zł
§ 4. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
gminy o kwotę:
1.241.332 zł,Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
152.718 zł,Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
152.718 zł,-

§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
480 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
152.238 zł, Dział 600 - Transport i łączność
90.000 zł,Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 40.000 zł,§ 4270 - Zakup usług remontowych
40.000 zł,Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
50.000 zł,§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową
udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących
50.000 zł,Dział 750 - Administracja publiczna
66.915 zł,Rozdział 75023 - Urzędy gmin
66.915 zł, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
900 zł,§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
137 zł,§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
22 zł,§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia 121 zł,§ 4300 - Zakup usług pozostałych
15.000 zł,§ 4430 - RóŜne opłaty i składki
8.535 zł, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
8.200 zł, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
34.000 zł, Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
127.000 zł,Rozdział 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne
127.000 zł,§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 127.000 zł, Dział 801 - Oświata i wychowanie
444.902 zł, Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 165.000 zł, § 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia 29.000 zł,§ 4270 - Zakup usług remontowych 112.000 zł,§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
20.000 zł, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
4.000 zł,Rozdział 80104 - Przedszkola
175.800 zł,-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 210

 9568 

Poz. 1748

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieŜące realizowane na podstawie między jednostkami samorządu terytorialnego 150 zł,§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
175.650 zł,Rozdział 80110 - Gimnazja
101.000 zł,§ 4270 - Zakup usług remontowych
95.000 zł,§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
6.000 zł,Rozdział 80148 - Stołówki szkolne
1.000 zł, § 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia 1.000 zł,Rozdział 80195 - Pozostała działalność 2.102 zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 272 zł,§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
44 zł, § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
1.786 zł,-

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
1.026 zł,§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
174 zł, Rozdział 85295 - Pozostała działalność 6.237 zł,-:
§ 4303 - Zakup usług pozostałych
6.237 zł,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia
5.000 zł,Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
5.000 zł,§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
5.000 zł,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
51.000 zł,w tym:
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
20.000 zł,§ 4270 - Zakup usług remontowych
20.000 zł,Rozdział 92195 - Pozostała działalność 31.000 zł,§ 4300 - Zakup usług pozostałych
31.000 zł,-

Dział 852 - Pomoc społeczna
43.237 zł,z tego:
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
24.700 zł,§ 3110 - Świadczenia społeczne
24.700 zł, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
5.200 zł,w tym:
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej
1.000 zł, § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
4.200 zł, Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
7.100 zł, w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
5.900 zł,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
260.560 zł, w tym:
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
100.000 zł,§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
50.000 zł, § 4260 - Zakup energii
50.000 zł, Rozdział 90095 - Pozostała działalność 160.560 zł,§ 4430 - RóŜne opłaty i składki
160.560 zł,-

§ 5. Dokonać przeniesienia plan dochodów
budŜetu gminy:
Zmniejsza się:
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.150 zł, Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.150 zł, § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
1.150 zł, Zwiększa się:
Dział 750 - Administracja publiczna
1.150 zł, Rozdział 75023 - Urzędy gmin
1.150 zł, § 0970 - Wpływy z róŜnych dochodów 1.150 zł, § 6. Dokonać przeniesienia planu wydatków budŜetu gminy:
/w zł, -/

Dz. Rozdz.
750
75023

§

6050
6060
801
80104
2310
2320
852
85213
4130
4300

Treść
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zakup usług pozostałych

Zmniejsza się Zwiększa się

22.500
22.500
3.200
3.200

13.099
13.099
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§ 7. Zmienia się § 3 uchwały Nr XXVII/152/2009
Rady Gminy w Mircu z dnia 04 lutego 2009 roku
w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2009, który otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
3.176.303 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1. zaciągniętych kredytów w kwocie: 2.110.498 zł
2. wolnych środków, jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.065.805 zł
2. Przychody budŜetu w wysokości
4.579.635 zł
Rozchody budŜetu w wysokości 1.403.332 zł
§ 8. Zmienia się § 10 uchwały Nr XXVII/152/2009
z dnia 04 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Mirzec na 2009 rok, który
otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciągniętych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie:
3.176.303 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie:
337.527 zł
§ 9. Zmienia się załączniki do uchwały
Nr XXVII/152/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Mirzec na
2009 rok
- załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20092011”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
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załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku”, który otrzymuje brzmienie
w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budŜetu w 2009 roku”, który otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2009 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2009”, który
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały.
załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych na 2009 rok”, który
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 6 do niniejszej uchwały.
załącznik Nr 10 „Dotacje celowe”, który
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 7 do niniejszej uchwały.
załącznik Nr 11 „Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok”, który
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Kruk
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Załączniki do uchwały Nr XXVIII/157/2009
Rady Gminy Mirzec
z dnia 25 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4
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Załącznik Nr 5
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Załącznik Nr 6
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Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

1749
UCHWAŁA Nr XXVIII/158/2009
RADY GMINY W MIRCU
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity
z 2001r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2008 roku w sprawie średniej
ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2008 roku (M.P. Nr 81, poz. 717) Rada
Gminy Mirzec uchwala co następuje:
§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta
ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2008r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku

(M.P. Nr 81, poz. 717) wynoszącą 55,80 zł. za 1 dt
do kwoty 48,00 zł. za 1 dt, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2009.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Kruk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 210

 9578 

Poz. 1750 i 1751

1750
UCHWAŁA Nr XXVIII/159/2009
RADY GMINY W MIRCU
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58
ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz na
podstawie art. 82 ust. 1 pkt. 2 i 3, art. 83 Ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada gminy
uchwala co następuje:

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej
Tychów Stary - Małyszyn w wysokości
- 100.000 zł
§ 2.1. Źródłem spłaty kredytu o którym
mowa w § 1 będą wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Całkowita spłata kredytu nastąpi do
30 grudnia 2014 roku.

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w
łącznej wysokości 3 513 830 zł /słownie: trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści złoty/ z przeznaczeniem na sfinansowanie:
1. Zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów w wysokości
- 337.527 zł.
2. Budowa Przedszkola Publicznego w Mircu z
jednym oddziałem dla osób niepełnosprawnych, niezbędną infrastrukturą, parkingami
oraz placami zabaw, boiskami i górką saneczkową w wysokości
- 2.526.131 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0563T
Mirzec-Wąchock w miejscowości Mirzec
2008-2009 w wysokości
- 500.172 zł
4. Przebudowa i modernizacja oświetlenia
ulicznego 2006-2009 w wysokości - 50.000 zł

§ 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.
§ 4. UpowaŜnia się Wójta Gminy do podjęcia niezbędnych czynności związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Kruk

1751
UCHWAŁA Nr XXVIII/163/2009
RADY GMINY W MIRCU
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w nazwie „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy
Mirzec na rok 2009”
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7
oraz art. 91 d, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy Mirzec uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w nazwie „Regulaminu określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania niektórych
składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i
placówkach oświatowych Gminy Mirzec na rok
2009” zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/156/2009
z dnia 4 lutego 2009r., polegająca na wykreśle-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 210

 9579 

niu w nazwie tegoŜ regulaminu wyraŜenia „na
rok 2009”

Poz. 1751 i 1752

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty opublikowania z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2009r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Kruk

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez
opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

1752
UCHWAŁA Nr XXVIII/166/2009
RADY GMINY W MIRCU
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróŜniania
zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze
w tym zakresie
Na podstawie 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 zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 poz. 2008
z 2005r.) Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie usuwania, wywozu i unieszkodliwienie niesegrowanych odpadów komunalnych:
a) za 1 pojemnik 110 l
11,21 - zł
70,00 - zł
b) za 1 m3
2. Do powyŜszych stawek doliczony będzie
podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów.
§ 2.1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie usuwania, wywozu i unieszkodliwienia odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie: /dotyczy tworzyw sztucznych (foli,
plastik, PET)
a) za 1 pojemnik 110 l lub worek o poj. 120 l
3,00 - zł
Worek do zbierania tworzyw sztucznych dostarcza przewoźnik
b) odbiór szkła białego i kolorowego, oddzielnie posegregowanego - bezpłatnie

2. Do powyŜszych stawek doliczony będzie
podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów.
§ 3.1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych, transportu i unieszkodliwienia
nieczystości ciekłych
- za 1 m3 14,00 - zł
2. Do powyŜszych stawek doliczony będzie
podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XV/94/2008 Rady
Gminy w Mircu z dnia 30 stycznia 2008r. oraz
Uchwała Nr XX/122/2008 Rady Gminy w Mircu z
dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i
unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróŜniania zbiorników bezodpływowych
oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie.
§ 5. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług
gminnej jednostki organizacyjnej lub podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie
działalności polegającej na odbiorze odpadów
komunalnych lub opróŜniania zbiorników bezodpływowych obowiązek przejmie gmina, pobierając podwyŜszoną opłatę z i zastosowaniem
100 % zwyŜki cen określonych w § 1, 2 i 3.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Poz. 1752

§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędzie Gminy w Mircu i wsiach sołeckich.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Kruk

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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