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1763
UCHWAŁA Nr XXXI/141/09
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Baćkowice
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz 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.) Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się przebieg istniejących dróg
gminnych na terenie Gminy Baćkowice w
brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Masternak
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/141/09
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 25 marca 2009r.

Przebieg istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Baćkowice.
Przebieg drogi

Lp.

Stary
nr drogi

Nowy
nr drogi

1.

4204001

000001T

Piotrów Zagościniec
Komorniki

2.

4204002

000002T

Piórków - Piórków Zajesienie

Dr. kr. nr 74 w miejsc.
Piórków

3.

4204003

000003T

Wszachów Krowiniec - Wszachów

Dr. pow. 0708 T (gr. pow.
opatowskiego - Krowiniec
Szachów - Porąbki Górne Iwaniska) w miejsc. Wszachów (Krowiniec)

4.

4204004

000004T

Piórków Zajesienie
Krowiniec

5.

4204006

000006T

Piórków - Piórków Załącze

Dr. kr. nr 74 w miejsc.
Piórków

6.

4204007

000007T

Piórków Podłazy - Piórków

Gr. adm. gm. w miejsc.
Piórków - Kolonia

7.

4204008

000008T

8.

4204009

000009T

Piórków - Piórków Górny - Kanturka - Dr. pow. nr 0707T (Stara
Nieskurzów Nowy
Słupia - Jeleniów - Wieś Majdan - Podłazy - PiórkówZałącze - Komorniki - Wszachów) w miejsc. Piórków
(Górny)
Piórków Dolny - Dr. Krajowa 74 - Dr. pow. nr 0718T (Piórków
Piórków Górny
Dolny - Nieskurzów Nowy śerniki - Gołoszyce) w
miejsc. Piórków (Dolny)

9.

4204010

000010T

10.

4204011

000011T

11.

4204012

000012T

Nazwa drogi
-

-

Początek
Wszachów Gr. adm. gm. w miejsc.
Piórków - Kolonia (Zajesienie)

Wszachów Dr. gm. nr 000001T (Piotrów
Zagościniec - Wszachów
Komorniki)
w
miejsc.
Piórków - Kolonia (Zajesienie)

Wszachów - Masiówki - Piórków Dr. pow. nr 0708T (Piórków
Dolny
- Piórków Górny - Kanturka
- Nieskurzów Nowy) w
miejsc. Wszachów
Nieskurzów Nowy - dr. krajowa Nr 74 Dr. pow. nr 0718T (Piórków
Dolny - Nieskurzów Nowy śerniki - Gołoszyce) w
miejsc. Nieskurzów Nowy
Nieskurzów Mały - Baćkowice Kantur- Dr. gm. nr 000013T (Podleka - śerniki
sie - dr. krajowa Nr 74 - Kol.
śerniki) w miejsc. Nieskurzów Stary (Mały)

Długość
odcinka
Koniec
(w km)
w miejsc. Wszachów
3,125
(Komorniki) dr. pow.
nr 0707T (Stara Słupia
- Jeleniów - Wieś Majdan - Podłazy Piórków - Załącze Komorniki - Wszachów)
w miejsc. Piórków 2,120
Kolonia (Zajesienie)
dr. gm. nr 000001T
(Piotrów Zagościniec Wszachów Komorniki)
w miejsc. Wszachów
2,600
dr. pow. 0707T (Stara
Słupia - Jeleniów Wieś - Majdan - Podłazy
- Piórków - Załącze Komorniki - Wszachów)
w miejsc. Wszachów
0,875
(Krowiniec) dr. pow.
nr 0708T (gr. pow.
opatowskiego - Krowiniec - Wszachów Porąbki Górne - Iwaniska)
w miejsc. Piórków
1,875
(Załącze) dr. pow.
nr 0707T (Stara Słupia
- Jeleniów - Wieś Majdan - Podłazy Piórków - Załącze Komorniki - Wszachów)
w miejsc. Piórków 1,000
Kolonia
dr.
gm.
nr 000002T (Piórków Piórków Zajesienie)
w miejsc. Nieskurzów
3,000
Nowy (Kanturka) dr.
pow. nr 0718T (Piórków Dolny - Nieskurzów Nowy - śerniki Gołoszyce)
w miejsc. Piórków
1,000
(Górny)
dr.
gm.
nr 000008T (Piórków Piórków
Górny
Kanturka - Nieskurzów
Nowy)
Szachów (Masiówki)
2,120
dr
dojazdowa
do
gruntów rolnych granica wsi Piórków
Dr. kr. nr 74 w miejsc.
0,850
Nieskurzów Nowy
w
miejsc.
śerniki
dr. pow. nr 0718T
(Piórków
Dolny
Nieskurzów Nowy śerniki - Gołoszyce)

5,500
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Podlesie - dr. krajowa Nr 74 - Kol. w miejsc. Nieskurzów Stary w miejsc. śerniki dr.
śerniki
(Podlesie)
pow. nr 0718T (Piórków Dolny- Nieskurzów Nowy - śerniki Gołoszyce)
000014T Michałów - Gołoszyce - Oziębłów - Gr. adm. Gminy w miejsc. w miejsc. Oziębłów
droga państwowa - Bratków - Koby- Gołoszyce
(Bratków) Gr. adm.
Gminy
lanki
000015T Gołoszyce NiŜsze - Bukowiany
Dr. kr. nr 74 w miejsc. Go- gr. adm. Gminy w
łoszyce (NiŜsze)
miejsc. Gołoszyce
000016T Podlesie - Baćkowice - dr. kraj. Nr 74 Dr. gm. nr 000013T (Podle- dr. kr. nr 74 w miejsc.
sie - dr. krajowa Nr 74 - Kol. Baćkowice (Leśna)
śerniki) w miejsc. Baćkowice
(Leśna)
000017T Olszownica - dr. kraj. Nr 74
Dr. gm. nr 000013T (Podle- dr. kr. nr 74 w miejsc.
sie - dr. krajowa Nr 74 - Kol Olszownica
śerniki) w miejsc. Olszownica
000018T Stanisławów - dr. kraj. Nr 74
Dr. gm. nr 000013T (Podle- dr. kr. nr 74 w miejsc.
sie - dr. krajowa Nr 74- Kol. Olszownica (Stanisłaśerniki) w miejsc. Olszow- wów)
nica (Stanisławów)
000019T dr. kraj. Nr 74 - Olszownica Górki
Dr. kr. nr 74 w miejsc. dr. gm. nr 000012T
Olszownica (Górki)
(Nieskurzów Mały Baćkowice Kanturka śerniki) w miejsc.
Olszownica (Górki)
000020T dr. kraj. Nr 74 - Kolonia Olszownica - Dr. kr. nr 74 w miejsc. w miejsc. Rudniki
śerniki - Modliborzyce - Rudniki
Olszownica (Kolonia)
000021 T Gołoszyce - Modliborzyce
Dr. pow. nr 0718T (Piórków w miejsc. ModliborzyDolny - Nieskurzów Nowy - ce dr. gm. nr 000020T
śerniki - Gołoszyce) w (dr. kraj. Nr 74 - Kolomiejsc. Gołoszyce
nia Olszownica - śerniki - ModliborzyceRudniki)
000022T Kolonia Piskrzyn - Modliborzyce
Dr. pow. nr 0719T (Planta - w miejsc. ModliborzyWojnowice - Piskrzyn) w ce dr. pow. nr 0717T
miejsc. Piskrzyn (Kolonia)
(ŁęŜyce - Biskupice Czekaj - Gołoszyce Modliborzyce - Piskrzyn
- Baranówek - Janczyce
- Stobiec - Zaldów)
000023T Piskrzyn - Rudniki
Dr. pow. nr 0717T (ŁęŜyce - w miejsc. Rudniki dr.
Biskupice - Czekaj - Goło- gm. nr 000026T (Rudniki
szyce - Modliborzyce - - Podlesie Rudnickie Piskrzyn - Baranówek - Podgórze)
Janczyce - Stobiec - Zaldów) w miejsc. Piskrzyn
000024T dr. kraj. Nr 74 - Gołoszyce NiŜsze - Dr. kr. nr 74 w miejsc. w miejsc. Oziębłów
Oziębłów - dr. państwowa - Doły Gołoszyce (NiŜsze)
(Doły Oziębłowskie)
Oziębłowskie
000025T Kolonie Piskrzyn - Wojnowice
Dr. gm. nr 000022T (Kolo- w miejsc. Piskrzyn
nia Piskrzyn - Modliborzy- (Kolonia) - gr. adm.
ce) w miejsc. Piskrzyn Gminy
(Kolonia)
000026T Rudniki - Podlesie Rudnickie - Podgó- Dr. gm. nr 000020T (dr. kraj. w miejsc. Rudniki
rze
Nr 74 - Kolonia Olszownica (Podlesie Rudnickie)
- śerniki - Modliborzyce - gr. adm. Gminy
Rudniki) w miejsc. Rudniki
000027T Rudniki - Sobiekurów
Gr. adm. Gminy - w miejsc. w miejsc. Rudniki dr.
Rudniki (Bratkowszczyzna)
gm. nr 000026T (Rudniki - Podlesie Rudnickie - Podgórze)
000028T Rudniki - Bratkowszczyzna - Kobylany Dr. gm. nr 000027T (Rudniki w miejsc. Rudniki dr.
- Sobiekurów) w miejsc. gm. nr 000020T (dr.
Rudniki (Bratkowszczyzna) kraj. Nr 74 - Kolonia
Olszownica - śerniki Modliborzyce - Rudniki)

7,375

000013T

5,850
0,600
1,250

1,120
1,250

0,750

5,850
1,300

2,370

2,950

1,620
0,500

2,000

1,250

2,620
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000029T

29.

4204030

000030T
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Janczyce - Porąbki Górne

Dr. pow. nr 0771T (Janczyce Wszachów)
w
miejsc.
Janczyce (przez wieś)
Dr. kraj. Nr 74 - Kolonia Olszownica - Dr. kr. nr 74 w miejsc.
śerniki
Olszownica (Kolonia)

w miejsc. Janczyce Gr.
adm. Gminy

0,800

w
miejsc.
śerniki
(Pięciaki) dr. pow. nr
0718T (Piórków Dolny
- Nieskurzów Nowy śerniki - Gołoszyce)

1,600

1764
UCHWAŁA Nr XXXI/143/09
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Baćkowice
Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49
ust. 2 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 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.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XXIX/124/08
Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia
2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Baćkowice obowiązującego w 2009 roku.
§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2009r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

Przewodniczący Rady Gminy: S. Masternak

2. Uchwała podlega takŜe podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baćkowice oraz w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę
Baćkowice.

Załącznik do uchwały Nr XXXI/143/09
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 25 marca 2009r.

Regulamin
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających
ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
zwany dalej „Regulaminem”.
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli, określa rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości mini-

malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pra-
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cy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) zwane
dalej „rozporządzeniem”.

uczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z
późn. zm.) zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”.

§ 2.1. Wynagrodzenie nauczyciela składa

§ 3. Regulamin określa wysokość stawek
oraz szczegółowe warunki przyznawania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku funkcyjnego
3) dodatku za warunki pracy,
4) dodatku mieszkaniowego,
z zastrzeŜeniem art. 33 i 34 Karty Nauczyciela.

się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za
wysługę lat oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
i dodatków socjalnych określonych w art. 54
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Na-

§ 4. Regulamin określa szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, z zastrzeŜeniem art. 35 ust. 3 Karty
Nauczyciela.

II. Dodatek motywacyjny
§ 5.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a) posiadanie co najmniej dobrej oceny
pracy lub pozytywnej oceny dorobku
zawodowego,
b) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, wysokich osiągnięć
potwierdzonych wynikami klasyfikacji
lub promocji, efektami egzaminów i
sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
c) kształtowanie postawy moralnej, patriotycznej i obywatelskiej w tym poszanowanie dziedzictwa narodowego i własnego państwa,
d) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
e) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
f) efektywne wspieranie procesu dydaktycznego poprzez prowadzenie zajęć korygujących zaburzenia psychofizyczne,
2) jakość świadczonej pracy, w tym takŜe związanej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do wypełniania przydzielonych
obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub
innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym, pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) 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 imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizacji innych zadań
statutowych szkoły.
4) podejmowanie działań innowacyjnych.
2. O wysokości dodatku motywacyjnego
dla dyrektora decydują w szczególności następujące kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły lub placówki:
a) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej w
oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych
oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły lub placówki,
d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki
do
realizacji
zadań
dydaktycznowychowawczych,
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2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły lub placówki:
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 lub placówki,
g) współpraca ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli oraz z innymi
organizacjami społecznymi.
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły lub placówki:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,
sportowe, artystyczne,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz innych rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły
poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych
zapobiegających zagroŜeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, udział w imprezach,
konkursach i przeglądach,
f) konstruktywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
4) umiejętność kreowania właściwych relacji
interpersonalnych.

2. Łączna kwota przeznaczona w danym
roku na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
jest określona corocznie w budŜecie Gminy
Baćkowice w odrębnej pozycji.

§ 6.1. Wysokość środków finansowych w
szkole lub placówce na dodatki motywacyjne
wynosi 2 % - 5 % wynagrodzenia zasadniczego
dla nauczycieli.

9. Dodatek motywacyjny ma charakter
uznaniowy.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny
z wyłączeniem ferii letnich, tj. miesięcy: lipiec,
sierpień. MoŜe on być przyznawany dwa razy w
roku.
4. Nauczycielowi moŜe być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości 2 % - 5 % aktualnego w dniu wypłaty jego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela oraz okres jego przyznania ustala
dyrektor szkoły lub placówki, a w stosunku do
dyrektora szkoły lub placówki Wójt Gminy w
granicach przyznanych środków finansowych.
6. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres ten moŜna skrócić do sześciu miesięcy.
7. Nauczycielom uzupełniającym etat w
innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia
etat.
8. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek
motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której
nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu
opinii dyrektora szkoły poprzednio zatrudniającej nauczyciela.

III. Dodatek funkcyjny
§ 7. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje nauczycielom, którym powierzono stanowisko
bądź funkcje określone w § 5 rozporządzenia.
§ 8.1. Dodatek funkcyjny dla osób wymienionych w § 7 przysługuje w następującej wysokości:
1) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów
otrzymuje dodatek mieszczący się w przedziale
10 % - 26 % wynagrodzenia zasadniczego,
2) dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów
otrzymuje dodatek mieszczący się w przedziale
15 % - 30 % wynagrodzenia zasadniczego,

3) dyrektor przedszkola otrzymuje dodatek
mieszczący się w przedziale 10 % - 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
4) kierownik świetlicy szkolnej otrzymuje dodatek mieszczący się w przedziale 5 % - 15 %
wynagrodzenia zasadniczego,
5) wychowawca klasy (oddziału) otrzymuje dodatek w wysokości 3,20 zł. od jednego ucznia,
6) doradca metodyczny lub nauczyciel - konsultant otrzymuje dodatek nie przekraczający
20 % wynagrodzenia zasadniczego,
7) opiekun staŜu otrzymuje dodatek wynoszący
1 % wynagrodzenia zasadniczego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 213

 9651 

2. Pod pojęciem wynagrodzenia zasadniczego, będącego podstawą obliczania dodatku
funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 naleŜy
rozumieć wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela
mianowanego z wyŜszym wykształceniem magisterskim posiadającego przygotowanie pedagogiczne obowiązujące w dniu wypłaty dodatku
funkcyjnego.
§ 9. Przy ustaleniu wysokości dodatku
funkcyjnego dla dyrektora bierze się pod uwagę:
1) liczbę uczniów,
2) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w szkole lub placówce,
3) liczbę pracowników pedagogicznych i obsługi,
4) prawidłowość organizacji pracy, poprawność pod względem formalno-prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność,
5) podnoszenie kwalifikacji związanych z zarządzaniem szkoły lub placówki,
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6) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego i kontroli wewnętrznej,
7) ilość i dbałość o stan administrowanych
budynków,
8) wyniki pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły,
9) wywiązywanie się dyrektora z zadań wynikających z problematyki nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora,
10) wywiązywanie się dyrektora z obowiązków
kierownika zakładu pracy, gospodarza powierzonego mienia oraz zarządcy budŜetu.
§ 10. Przy ustaleniu wysokości dodatku dla
kierownika świetlicy szkolnej bierze się pod
uwagę następujące elementy:
1) skalę złoŜoności zadań wynikających z przydziału czynności,
2) wyniki pracy placówki w zakresie zadań nadzorowanych przez osobę uprawnioną do dodatku.

IV. Dodatek za warunki pracy
§ 11. Za pracę w trudnych warunkach
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli pracy
w sytuacjach określonych w § 8 rozporządzenia.

§ 13. Ustala się dodatki za trudne i uciąŜliwe
warunki pracy w wysokości do 20 % w odniesieniu
do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

§ 12. Za pracę w warunkach uciąŜliwych
uznaje się prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieŜą
w sytuacjach określonych w § 9 rozporządzenia.

§ 14. Dodatki za trudne oraz uciąŜliwe warunki pracy wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczyciela w tych warunkach tygodniowego wymiaru jego czasu pracy.

V. Dodatek za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 15. Godziny ponadwymiarowe są przydzielone na cały rok szkolny lub jego część i są
ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły (placówki)
zatwierdzonym przez organ prowadzący oraz w
tygodniowym rozkładzie lekcji w szkole (placówce).
§ 23.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jed-

ną godzinę doraźnego zastępstwa, ustala się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 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 i doraźne zastępstwa przysługuje za
godziny faktycznie zrealizowane.

VI. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 17.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z
art. 49 Karty Nauczyciela.
2. W budŜecie organu prowadzącego Gminy
Baćkowice tworzy się specjalny fundusz nagród z

przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkoły, z czego:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektorów,
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego, zwane „nagrodami” Wójta Gminy.
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§ 18.1. Nagrody, o których mowa w § 17,
są przyznawane w terminie do dnia 14 października
kaŜdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.
§ 19.1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody
Wójta Gminy występuje:
1) dyrektor szkoły lub placówki - dla nauczycieli
szkół prowadzonych przez organ prowadzący - Gminę Baćkowice.
2) dyrektor Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół - dla dyrektorów
szkół prowadzonych przez organ prowadzący Gminę Baćkowice.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla
nauczyciela lub dyrektora moŜe wystąpić równieŜ organizacja związkowa.
3. Wniosek o nagrodę powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną i organizację Związkową oraz podpisany przez dyrektora
szkoły.
4. Wnioski o przyznanie nagrody powinny
zawierać następujące dane kandydata do nagrody:
1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) informację o wykształceniu, stopniu awansu
zawodowego,
4) staŜ pracy pedagogicznej,
5) nazwę szkoły,
6) zajmowane stanowisko,
7) otrzymane dotychczas nagrody,
8) ocenę pracy pedagogicznej,
9) uzasadnienie, w którym naleŜy zamieścić
informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu
ostatniej nagrody.
5. Wnioski rozpatrywane są przez Wójta
Gminy.
§ 20.1. Nagroda, o której mowa w § 19,
moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej trzy z następujących
kryteriów.
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
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do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół
uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w
pracy z uczniami uzdolnionymi lub z
uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek,
udział uczniów w spektaklach teatralnych,
koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni
lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
j) współpracuje z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieŜy,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony
zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieŜy,
d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki 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.
2. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej
jeden rok.
§ 21. NiezaleŜnie od nagrody organu prowadzącego, nauczyciel moŜe otrzymać w danym
roku nagrody: ministra właściwego do spraw
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oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub
dyrektora szkoły.
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§ 22. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis
zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.

VII. Dodatek mieszkaniowy
§ 23. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach
(placówkach) na terenie gminy Baćkowice i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.

§ 31 ust. 1. MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

§ 24.1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób
w rodzime uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 6 %
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8 %
3) przy trzech osobach w rodzinie - 10 %
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w odrębnych przepisach.

§ 26. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1, na
ich wspólny wniosek..

§ 27. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
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 była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.

2. Do członków rodziny, której mowa w
ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z
nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
§ 25.1. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w

VIII. Postanowienia końcowe
§ 28. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładową organizacją związków zawodowych:
Związek Nauczycielstwa Polskiego
ZARZĄD ODDZIAŁU
w Baćkowicach

Prezes Oddziału ZNP
mgr Ewa Stępień

(nazwa zakładowej organizacji związkowej i podpisy osób uprawnionych)

§ 29. Regulamin wchodzi w Ŝycie z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2009 roku.

1765
UCHWAŁA Nr XXXI/145/09
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
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 późniejszymi
zmianami) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się dochody budŜetu gminy na 2009r. o kwotę 75.400 zł w tym:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 213

a) w dziale 756 o kwotę - 9.118 zł
w rozdziale 75618 o kwotę - 9.118 zł
w § 0480 o kwotę - 9.118 zł,
b) w dziale 852 o kwotę - 66.282 zł
w rozdziale 85219 o kwotę - 3.000 zł
w § 2030 o kwotę - 3.000 zł
w rozdziale 85295 o kwotę - 63.282 zł
w § 2023 o kwotę - 63.282 zł
Zmiany powyŜsze dokonuje się w wyniku zmian
kwot dotacji celowych zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Nr Fn.I.3011-007/09; Nr Fn.I.3011-008/09.
2. Zwiększa się wydatki budŜetu gminy na
2009r. o kwotę 182.400 zł w tym:
a) w dziale o 010 kwotę - 36.000 zł
w rozdziale 01095 o kwotę - 36.000 zł
w § 6050 o kwotę - 36.000 zł
b) w dziale 801 o kwotę - 71.000 zł
w rozdziale 80113 o kwotę - 71.000 zł
w § 4300 o kwotę - 71.000 zł
c) w dziale 851 o kwotę - 9.118 zł
w rozdziale 85154 o kwotę - 9.118 zł
w § 4170 o kwotę - 1.000 zł
w § 4210 o kwotę - 3.000 zł
w § 4.300 o kwotę - 5.118 zł
d) w dziale 852 o kwotę - 66.282 zł
w rozdziale 85219 o kwotę - 3.000 zł
w § 4010 o kwotę - 2.532 zł
w § 4110 o kwotę - 406 zł
w § 4120 o kwotę - 62 zł
w rozdziale 85295 o kwotę - 63.282 zł
w § 4213 o kwotę - 10.000 zł
w § 4303 o kwotę - 53.282 zł.
§ 2.1. Zmniejsza się dochody budŜetu
gminy na 2009r. o kwotę 1.960 zł w tym:
a) w dziale 758 o kwotę - 1.960 zł
w rozdziale 75801 o kwotę - 1.960 zł
w § 2920 o kwotę - 1.960 zł
Zmiany powyŜsze dokonuje się w wyniku zmian
kwot subwencji - część oświatowa zgodnie z
pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09.
2. Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy
na 2009r. o kwotę 1.960 zł w tym:
a) w dziale o 801 kwotę - 1.960 zł
w rozdziale 80101 o kwotę - 1.960 zł
w § 4210 o kwotę - 1.960 zł

 9654 

Poz. 1765

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie
wydatków budŜetu gminy na 2009 rok
Zmniejszenie:
w dziale 700 o kwotę - 10.000 zł.
w rozdziale 70005 o kwotę - 10.000 zł.
w § 6050 o kwotę - 10.000 zł
Zwiększenie:
w dziale 750 o kwotę - 10.000 zł.
w rozdziale 75023 o kwotę - 10.000 zł.
w § 6050 o kwotę - 10.000 zł
§ 4.1. Dokonuje się zmian w załączniku
Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09r. z
dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia
budŜetu gminy na 2009r. „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3a
do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09r. z dnia
16 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009r. „Zadania i inwestycyjne
roczne na 2009r.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4a
do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09r. z dnia
16 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009r. „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2009 rok.” zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zwiększa się przychody budŜetu gminy § 955 o kwotę 107.000 zł. Dokonuje się zmian
w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Gminy
Nr XXX/131/09r. z dnia 16 stycznia 2009r. w
sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009r.
„Przychody i rozchody budŜetu w 2009r..” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Masternak
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Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 25 marca 2009r.
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1766
UCHWAŁA Nr XXVII/191/2009
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie wystąpienia Gminy Nagłowice ze Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 67
ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 Statutu Związku Międzygminnego gazownictwa „Nida” przyjętego Uchwałą
Nr XXI/143/96 Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 12 listopada 1996 w sprawie przyjęcia
jednolitego tekstu Statutu Związku Międzygminnego Gazownictwo „Nida” Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§ 1. Gmina Nagłowice występuje ze
Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Lelonek

1767
UCHWAŁA Nr XXVII/192/2009
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, ustawy dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz
na podstawie art. 165, art. 184 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.
(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/188/2009 Rady
Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Nagłowice
na 2009r. dokonuje się następujących zmian:
1. Uchyla się dotychczasową treść § 1 uchwały
Nr XXVI/188/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie
zmian w budŜecie Gminy Nagłowice na
2009r. wprowadzając zapis o treści: „W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/185/2008
Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Nagłowice na 2009 rok w Dziale 700
Rozdz 70005 „§ 6298” zastępuje się „§ 6290”.

2. załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/188/2009
Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia
2009r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
3. załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/188/2009
Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2009r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
4. załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/188/2009
Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2009r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
powzięcia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Lelonek
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Załączniki do uchwały Nr XXVII/192/2009
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 19 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 213

 9661 

Poz. 1768

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 213

 9662 

Poz. 1767

Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 213

 9663 

Poz. 1768

1768
UCHWAŁA Nr XLIII/199/09
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Pacanów
Działając na podstawie art. 30 ust. 6,
art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 54 ust. 3, 5 i 7 oraz
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz, 674 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w związku z art.
18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem 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 późniejszymi zmianami), art. 4 ust 1 w związku
z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007
roku Nr 68, poz. 449), Rada Gminy Pacanów
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin został uzgodniony w dniu
08.04.2009r. z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pacanowie
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i dyrektorom szkół na terenie gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku do
dnia 31 grudnia 2009 roku.
§ 5. Uchyla się Uchwałę nr XXXIX/174/08
Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2008
roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Pacanów.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Nowicki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/199/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 kwietnia 2009r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
I. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń
nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2009, przyjmuje się
osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.
2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest
sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i
etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.
§ 2.1. Minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla
nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edu-

kacji 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 późniejszymi zmianami).
2. W 2009 roku nie przewiduje się środków
własnych samorządu terytorialnego na podwyŜszenie minimalnych stawek wynagrodzenia
określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
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§ 3. Regulamin określa wysokość stawek,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i
wypłacania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wysługę lat,
3) dodatku funkcyjnego,

Poz. 1768

4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
7) dodatku mieszkaniowego.

II. Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie
szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich moŜliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w
olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz
innych urządzeń szkolnych,
9) prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) 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 komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.

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,
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
dydaktycznowychowawczych;
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 województwa,
kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz innych rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły
poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych
zapobiegających zagroŜeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i prze-
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glądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
konstruktywna współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.

§ 5. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela - w wysokości 4 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela posiadającego tytuł magistra
z przygotowaniem pedagogicznym oraz stopień
nauczyciela mianowanego na jeden pełny etat
nauczyciela.
§ 6.1. Wysokość dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
dyrektora przyznaje wójt gminy w wysokości do
20 % wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ 3 miesiące i nie
dłuŜszy niŜ 1 rok.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela oraz okres jego przyznania,
uwzględniając poziom spełniania warunków, o
których mowa w § 4 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora wójt gminy.
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§ 7.1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje
za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
z powodu przebywania nauczyciela na:
1) urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie
wychowawczym lub urlopie bezpłatnym
2) zwolnieniu lekarskim dłuŜszym niŜ jeden
miesiąc.
2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie
przysługuje w okresie:
1) przebywania na urlopie zdrowotnym, urlopie
wychowawczym lub urlopie bezpłatnym,
2) zwolnienia lekarskiego dłuŜszego niŜ jeden
miesiąc.
§ 8.1. Nauczycielom uzupełniającym etat
w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia
etat.
2. 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.
§ 9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z
góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

III. Dodatek za wysługę lat
§ 10.1. Wysokość oraz warunki nabywania
przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę
lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (T. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r., o którym mowa w § 2 ust. 1
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 nauczycielowi w pełnej wysokości takŜe w okresie
przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

IV. Dodatek funkcyjny
§ 11.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów
szkół przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska
kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły
przyznaje się za:
1) warunki organizacyjne, m.in.:
a) liczbę oddziałów,

b) liczbę zastępców,
c) wielkość szkoły,
d) złoŜoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
e) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole,
f) warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje
g) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:
- racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,
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-

prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
- umiejętne pozyskiwanie środków w
ramach działalności gospodarczej
szkoły,
- prowadzenie dokumentacji szkolnej
(arkusze ocen, protokoły egzaminów,
dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły;
2) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m. in.:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów,
c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,
zawodach.
§ 12. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym, Ŝe:
1) dyrektorowi w wysokości od 600 zł do 1 000 zł,
2) wicedyrektorowi w wysokości od 400 zł do
600 zł,
3) dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie,
§ 13. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym Ŝe nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy oraz dla wychowawców pracujących w przedszkolu:
- w klasie liczącej do 15 uczniów w wysokości 70 zł miesięcznie,
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-

w klasie liczącej od 16 uczniów w wysokości 80 zł miesięcznie,
2) funkcję opiekuna staŜu w wysokości 40 zł
miesięcznie,
3) funkcję doradcy metodycznego w wysokości
do 400 zł miesięcznie.
§ 14.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 12 i w § 13 powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w
ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu
dla poratowania zdrowia, w okresach, za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z
innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od
tego dnia.
3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa
w § 12 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 13.
4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.

V. Dodatek za warunki pracy
§ 15.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych,
uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 i 9 rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w
ust. 1 uzaleŜniona jest od:
1) stopnia trudności, uciąŜliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
§ 16.1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 15, ustala dla nauczyciela dyrektor a dla
dyrektora Wójt w wysokości do 25 zł miesięcznie.
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu,

VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 17.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową nauczyciela 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.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeŜeniem ust. 3 w
sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z
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planem i programem nauczania danej klasy
przez nauczyciela posiadającego wymagane
kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3 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.
4. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 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 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego przez nauczyciela nie posiadającego wymaganych kwalifikacji
do prowadzenia danych zajęć albo prowadzonych niezgodnie z planem i programem nauczania danej klasy ustala dyrektor w wysokości do
100 % wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową obliczanego na zasadach określonych w ust. 1
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§ 18.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel
nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć określony w art. 42, ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42, ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za kaŜdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych,
za które przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycznie zrealizowane i wypłaca się
z dołu.

VII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 19.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z
art. 49 Karty Nauczyciela.
2. W budŜecie organu prowadzącego
Gminy Pacanów tworzy się specjalny fundusz
nagród w wysokości 1 % planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na
wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkoły, z czego:
1) 70 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektorów,
2) 30 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego.
§ 20. Nagrody, o których mowa w § 19, są
przyznawane w terminie do dnia 14 października
kaŜdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
§ 21.1. Nagrody ze specjalnego funduszu
nagród mają charakter uznaniowy.

2. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzaleŜnione jest w szczególności od:
1) posiadania co najmniej dobrej, aktualnej
oceny pracy,
2) otrzymania w danym roku szkolnym lub w
roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez
co najmniej 3 miesięcy.
3) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej.
3. Nagrody nauczycielowi przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 19 ust. 2,
pkt. 1 - dyrektor po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i rady rodziców,
2) ze środków, o których mowa w § 19 ust. 2,
pkt 2 - wójt gminy,
3) nagroda wójta nie moŜe być niŜsza niŜ 30 %
najwyŜszego wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego, a nagroda dyrektora nie moŜe być niŜsza niŜ 20 % najwyŜ-
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szego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego,
§ 22. Odpis decyzji o przyznaniu nagrody
zamieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.
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§ 23. NiezaleŜnie od nagrody organu prowadzącego, nauczyciel moŜe otrzymać w danym
roku nagrody: ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub
dyrektora szkoły.

VIII. Wynagrodzenie za pracę w dni wolne i w święto
§ 24.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
szkole, który w dniu wolnym od pracy realizuje
planowane i odpowiednio udokumentowane
zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wycho-

wawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymuje za ten
dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne
wynagrodzenie za efektywnie przepracowane
godziny ponadwymiarowe.

IX. Dodatek mieszkaniowy
§ 25.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającego kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie złotych:
1) przy jednej do trzech osób w rodzinie - 30 zł
2) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 40 zł.
3. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z
nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi
będącego takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przy-

padku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na
ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi wójt gminy.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
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 została zawarta
4) korzystania z urlopu wychowawczego

X. Postanowienia końcowe
§ 26.1. 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 miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień)
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 późniejszymi zmianami)
§ 27.1. 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 wypłacone z góry przez 30.
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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.

Poz. 1768 i 1769

godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 29.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od
1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 28. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku
szkolnego, na który został ustalony plan zajęć,
rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, Ŝe
wszystkie przepracowane miesiące, bez względu
na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar

2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do
udostępnienia treści regulaminu wszystkim nauczycielom.
§ 30. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładową organizacją nauczycielskich
związków zawodowych:
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pacanowie.

1769
UCHWAŁA Nr XLIII/204/09
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 29 kwiecień 2009
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40
ust 1, art.. 41 ust 1 i art.. 42 ustawy z dnia
8 III 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz U nr. 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art.. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnias 13 IX 1996 o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity z 2005r. Dz U nr. 236 poz 208 ze
zmianami) i § 9 ust. 1 załącznika nr. 1 do uchwały rady gminy Pacanów z dnia 29 XII 2005r.
Nr XVI/214/05 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie
Gminy Pacanów (Dz. Urz. Wojewody Świętokrzyskiego nr. 21 z 2006r. poz. 336 z późniejszą
zmianą) Rada Gminy w Pacanowie Uchwala co
następuje:

ślone stawki netto naleŜy powiększyć o obowiązujący podatek od towarów i usług.

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania Zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych podane
w załączniku nr. 1 do niniejszej uchwały. Okre-

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów oraz Kierownikowi Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy
Pacanów nr. XVI/76/2007 z dnia 23 VIII 2007
W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróŜnianie
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Nowicki
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/204/09
Rady Gminy w Pacanowie
z dnia 29 kwiecień 2009

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
1. Określa się górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadw komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych świadczone przez
uprawniony podmiot:
a) stałe odpady komunalne usuwane z kontenera KP-7 - 400,00 zł
b) odpady stałe od podmiotów gospodarczych:
1. Działalność usługowa: biurowa, biurowo-projektowa, transportowa, budowlana, stolarstwo, mechanika samochodowa, instalatorstwo elektryczne, instalatorstwo sanitarne,
ślusarstwo, weterynaria, protetyka
dentystyczna - 16,96 zł. + VAT miesięcznie od kaŜdej placówki usługowej za odpady segregowane.
2. Działalność usługowa: biurowa, biurowo-projektowa, transportowa, budowlana, stolarstwo, mechanika samochodowa, instalatorstwo elektryczne, instalatorstwo sanitarne,
ślusarstwo, weterynaria, protetyka
dentystyczna - 21,20 zł. + VAT miesięcznie od kaŜdej placówki usługowej za odpady nie segregowane
3. Działalność usługowa: dziewiarska,
krawiecka, fryzjerska, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego RTV i
AGD - 33,90 zł. + VAT miesięcznie od
kaŜdej placówki usługowej za odpady
segregowane
4. Działalność usługowa: dziewiarska,
krawiecka, fryzjerska, naprawa sprzętu gospodarstwa Domowego RTV i
AGD - 42,38 zł. + VAT miesięcznie od
kaŜdej placówki usługowej za odpady
nie segregowane
5. Działalność produkcyjna kaŜdego rodzaju: handel, hurtownie, magazyny,
usługi związane ze sprzątaniem, gastronomia, mała gastronomia - 67,79 zł.
+ VAT miesięcznie od kaŜdej placówki handlowej lub usługowej za odpady segregowane.

6. Działalność produkcyjna kaŜdego rodzaju: handel, hurtownie, magazyny,
usługi związane ze sprzątanie, gastronomia, mała gastronomia. - 84,74 zł.
+ VAT miesięcznie od kaŜdej placówki handlowej lub usługowej za odpady nie segregowane.
7. Dla podmiotów handlu obwoźnego z
wyłączeniem rolników handlujących
płodami rolnymi z produkcji własnej,
jednodniowa opłata za odpady segregowane wynosi 4,00 zł. + VAT
8. Dla podmiotów handlu obwoźnego z
wyłączeniem rolników handlujących
płodami rolnymi z produkcji własnej,
jednodniowa opłata za odpady nie
segregowane wynosi 5,00 zł. + VAT
c) Ciekłe odpady komunalne usuwane ze
zbiorników bezodpływowych (szamb)
- Za usunięcie i dowóz odpadów ciekłych do oczyszczalni pojazdem specjalistycznym - 15,00 zł/m3
- Za unieszkodliwianie odpadów ciekłych za 1 m3 netto - 5,00 zł
2. KaŜdy działający na terenie gminy podmiot
działalności gospodarczej, który w związku z
jej wykonywaniem wytwarza odpady komunalne, ma obowiązek zawarcia umowy z Zakładem Usług Wodnych i Komunalnych w
Pacanowie lub innym podmiotem wykonującym takie usługi w oparciu o waŜne zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.
3) W przypadku nie udokumentowania przez
właściciela nieruchomości korzystania z
usług podmiotu uprawnionego, bądź nie
okazania na Ŝądanie osoby upowaŜnionej
przez Wójta Gminy dowodów uiszczania
opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko,
obowiązek usuwania odpadów z tej nieruchomości przejmuje Gmina, która realizuje
go za pośrednictwem Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie pobierając opłaty w wysokości 200 % stawki ustalonej w punkcie 1, pakt. b.
4) Dla podmiotów nie wymienionych w punkcie 1 niniejszego załącznika, wysokość stawki
ustala Kierownik zakładu Usług Wodnych i
Komunalnych na podstawie umowy.
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1770
INFORMACJA
O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr WCC/541-ZTO-B/2249/W/OŁO/2009/TB
z dnia 29 maja 2009r.
W dniu 29 maja 2009r., na wniosek
PGE Elektrociepłowni Kielce S.A. z siedzibą
w Kielcach, (zwanej dalej Koncesjonariuszem),
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją

Nr WCC/541-ZTO-B/2249/W/OŁO/2009/TB zmienił
temu Koncesjonariuszowi koncesję udzieloną na
wytwarzanie ciepła w kogeneracji.

UZASADNIENIE:
Pismem z dnia 12 grudnia 2008r.
Nr ES/1821/2008 Koncesjonariusz wystąpił do
z wnioskiem o zmianę koncesji z dnia 30 kwietnia
1999r. Nr WCC/541A/2249/OT3/99 (z późn. zm.)
udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie ciepła w części dotyczącej
przedmiotu i zakresu działalności oraz w części
dotyczącej warunków prowadzenia działalności.
Powodem wystąpienia Koncesjonariusza z
wnioskiem o dokonanie zmiany powyŜszej koncesji jest wybudowanie i uruchomienia przez
Koncesjonariusza kotła parowego typu OS-20
opalanego biomasą o mocy zainstalowanej
16,4 MW oraz kotła parowego typu OR 50 o mocy zainstalowanej 41,18 MW opalanego węglem
kamiennym. W wyniku powyŜszego łączna moc

zainstalowana kotłów eksploatowanych przez
Koncesjonariusza wzrosła do 343,58 MW.
Na podstawie art. 155, w związku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz na podstawie
art. 41 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z powyŜszym wnioskiem, zmienił powyŜszą koncesję
w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności.
Przedmiotowa decyzja została doręczona
Koncesjonariuszowi.

Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: T. Polak
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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