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UCHWAŁA Nr XXIX/14/2009
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 179
i 184 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249
poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXVII/82/2008 Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu na 2009 rok Rada Miejska Daleszyce,
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu
Miasta i Gminy o kwotę 189.208,00 zł do kwoty
35.351.112,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
Miasta i Gminy o kwotę 1.189.208,00 zł do kwoty
34.171.393,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały
§ 3. Przychody budŜetu zwiększa się o
kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w

latach 2009-2010 i po 2010 roku, zwiększa się
wydatki o kwotę 184.708,00 zł do kwoty
4.295.927,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w planie na zadania inwestycyjne roczne, zwiększa się o kwotę
333.260,00 zł do kwoty 665.260,00 zł. - zgodnie z
załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty
3.000.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie
3.000.000,00 zł
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Komisarczyk
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UCHWAŁA Nr XXIX/16/09
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a takŜe wysokość, szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
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 późn. zm.),
art. 30 ust. 6, 6a, 10 i 10a i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z póź. zm.), Rada Miasta i Gminy
w Daleszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Daleszyce,
określający wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw a
takŜe wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, zwany dalej Regulaminem.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 2. Regulamin określa w szczególności:
1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
3) [Zapis uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym
Wojewody Świętokrzyskiego znak: NK.I-0911/64/09
z dnia 29 kwietnia 2009r.]
4) [Zapis uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym
Wojewody Świętokrzyskiego znak: NK.I-0911/64/09
z dnia 29 kwietnia 2009r.]
5) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela;
2) 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 wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006r. Nr 43, poz.
293 i z 2007r. Nr 56, poz. 372);

3) szkole - naleŜy przez to rozumieć szkołę,
przedszkole, zespół placówek oświatowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Daleszyce;
4) nauczycielu - naleŜy przez to rozumieć równieŜ wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach
organizacyjnych, o których mowa w pkt 3;
5) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w pkt 3;
6) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział;
7) grupie - naleŜy przez to rozumieć grupę
uczniów, która powstała w wyniku podziału
klasy na grupy na zajęciach określonych w
przepisach o ramowych planach nauczania
oraz zgodnie z tymi przepisami;
8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia;
9) dodatku - naleŜy przez to rozumieć kwotę
przysługującego dodatku zaokrąglonego do
pełnych złotych w ten sposób, Ŝe kwotę do
0,49 złotych pomija się, a kwotę od 0,50 złotych zaokrągla się do pełnego złotego.
§ 4.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne
składniki wynagrodzenia przysługują w części
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile
postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
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zowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin
ponadwymiarowych.

Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 5.1. W kaŜdej szkole tworzy się fundusz
przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości zgodnej z uchwałą budŜetową Miasta i Gminy Daleszyce i wynoszący 4 %
planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.
3. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzaleŜnione jest od przepracowania w szkole co najmniej 4 miesięcy.
4. Dodatek motywacyjny ma charakter
uznaniowy i winien być zróŜnicowany w zaleŜności od spełnienia kryteriów, o których mowa
w ust. 5.
5. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub jego wysokości
uwzględnia się:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne
uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną
edukację, planowanie własnej przyszłości,
pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzaleŜnieniom wśród dzieci i młodzieŜy;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz
uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc
socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia
szczególnie uzdolnionego;
11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi
lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we
współpracy z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny oraz innymi instytucjami
wspomagającymi;
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w
środowisku lokalnym.
6. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami
wymienionymi w ust. 4 i odnoszącymi się równieŜ do stanowiska dyrektora, dodatek róŜnicuje
się w zaleŜności od spełnienia niŜej wymienionych kryteriów, a w szczególności:
1) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające
ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
2) właściwą współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę;
3) współdziałanie z organami szkoły i związkami zawodowymi;
4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań,
samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej;
7) zaangaŜowanie i uzyskiwane wyniki pracy;
8) merytoryczne i Ŝyczliwe załatwianie spraw
osobowych
pracowników
oraz
spraw
uczniowskich i ich rodziców;
9) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych;
10) promocja szkoły na zewnątrz.
§ 6.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się
na czas określony nie krótszy niŜ 4 miesiące i nie
dłuŜszy niŜ 6 miesięcy.
2. Dodatek motywacyjny nie moŜe być
niŜszy niŜ 4 % i wyŜszy niŜ 15 % otrzymywanego
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
3. [Zapis uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: NK.I0911/64/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.]
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Rozdział 3
Dodatki funkcyjne
§ 7.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek
funkcyjny zgodnie z tabelą dodatków funkcyjnych stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

cedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niŜ urlop wypoczynkowy.

2. W przypadku pełnienia stanowiska dyrektora w zespole placówek, przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod
uwagę łączną liczbę oddziałów ze wszystkich
placówek wchodzących w skład zespołu.

2. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje takŜe nauczycielom, którym powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 8.1. Dodatek funkcyjny w wysokości
ustalonej dla dyrektora przysługuje równieŜ wi-

3. [Zapis uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: NK.I0911/64/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.]

Rozdział 4
Dodatki za warunki pracy
§ 9.1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy z tytułu pracy
w trudnych lub uciąŜliwych warunkach określonych w przepisach, wydanych na podstawie
art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w
ust. 1, uzaleŜniona jest od:
1) stopnia trudności lub uciąŜliwości realizowanych prac lub zajęć;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

1) nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki
godzinowej za kaŜdą przepracowaną w tych
klasach lub z tym uczniem godzinę nauczania.
2) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
wysokości:
a) w klasach do 15 uczniów od 2 % do 5 %,
b) powyŜej 15 uczniów od 5 % do 7 %
stawki godzinowej obliczonej jak za godziny
ponadwymiarowe, za kaŜdą faktycznie przepracowaną godzinę.

§ 10. Nauczycielom przysługują miesięczne dodatki za trudne warunki pracy:
Rozdział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
§ 11.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeŜeniem ust. 2, dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego
zaszeregowania, łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w
tych warunkach, przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art.
42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za
godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagro-

dzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach,
przez miesięczną liczbę godzin realizowanego
wymiaru zajęć.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się, mnoŜąc
tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
5. [Zapis uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: NK.I0911/64/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.]
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Rozdział 6
Wysokość dodatku za wysługę lat
§ 12. [Zapis uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: NK.I0911/64/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.]
Rozdział 7
Wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
§ 13.1. Sposób podziału środków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze określa odrębna
uchwała.
2. Nagrody wypłacane są w Dniu Edukacji
Narodowej. Nagrody mogą być równieŜ wypłacane w czasie uroczystości z okazji obchodów
jubileuszu lub święta szkoły lub w innych dniach

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w
przypadku gdy ten dzień jest dniem wolnym od
pracy, nagroda wypłacana jest w dniu poprzedzającym ten dzień.
3. Wysokość nagród Burmistrza Miasta i
Gminy w danym roku kalendarzowym ustala
Burmistrz w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

Rozdział 8
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§ 14.1. Nauczycielowi o którym mowa w
art. 54 ust. 3 ustawy - Karty Nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
jest uzaleŜniony od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co
miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby - 20 zł,
2) dla 2 i więcej osób 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 i rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującymi, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:

1) niezaleŜnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
3) pozostawania w stanie nieczynnym,
4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
5) korzystania z urlopu wychowawczego,
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.
7. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na
wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na
wspólny wniosek nauczycieli będących współmałŜonkami.

Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.
§ 16. Przepisy uchwały stosuje się od dnia
1 stycznia 2009r.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XVIII/10/2008
Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 lutego
2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków
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ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla
nauczycieli, a takŜe wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego Nr 104, poz. 1502)

Poz. 1874 i 1875

§ 18. Uchwała wchodzi wŜycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Komisarczyk

Tabela dodatków funkcyjnych
Lp.
1

2

Stanowisko
Szkoły (zespoły szkół)
a) dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:
- do 8 oddziałów
- 9-14 oddziałów
- 15 i więcej oddziałów
b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)
c) kierownik świetlicy
d) wychowawca*
klasy poniŜej 20 uczniów
klasy powyŜej 20 uczniów
e) opiekun staŜu, nauczyciel konsultant
f) doradca metodyczny
Przedszkole
a) dyrektor przedszkola
b) wychowawca*
c) opiekun staŜu

Miesięcznie w złotych
300-600
350-700
700-1000
320-650
130-300
50
60
40
100-200
220-400
40
40

* dodatek wypłacany jest za oddział

1875
UCHWAŁA Nr XLI/343/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Borków - Kamieniec Kolonie znajdującej się na terenie
sołectw: Borków i Kamiemniec
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18
ust. 2 pkt 15 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. 7
pkt. 3 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 07/19/115 ze
zmianami) oraz pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 9 lipca 2008r.
Nr 53/121/08 Rada Gminy w Iwaniskach uchwala
co następuje:
§ 1. Ustala się przebieg drogi gminnej
Borków - Kamieniec Kolonie zlokalizowanej w
obrębach: Borków i Kamieniec.

- początek drogi od drogi gminnej Nr 000969 T
Borków - Kamieniec,
- koniec drogi do drogi gminnej Nr 000966 T
Kamieniec - Brzeziny - Boduszów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki
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Poz. 1876 i 1877

1876
UCHWAŁA Nr XLI/344/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach
Na podstawie ustawy z dnia 25 października
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.jedn. Dz. U. 2001 /nr 12/ poz.
123 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia
18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej (t.jedn.
Dz. U. 200 /7 nr 226/ poz. 1675 z późniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U.
2008 /nr 14/ poz. 98) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(t.jedn. Dz. U. 2001 /nr 142/ poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Iwaniskach
uchwala co następuje.

3) w § 7 Statutu wpisuje się pkt 13 o treści jak
następuje.
„13. działanie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej, integracji społecznej oraz
znoszenia barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych między innymi przez organizację imprez masowych i adresowanych
tak o charakterze sportowym, jak i kulturalno-oświatowym.”

§ 1. Zmienia się treść Statutu Gminnego
Ośrodka Kultury w Iwaniskach uchwalonego w
dniu 21 lutego 2003 uchwałą nr V/34/2003, a
zmienionego uchwałami z dnia 03 kwietnia 2004
nr XVIII/137/2004 i z dnia 18 marca 2005
nr XXXIV/255/05 w następujący sposób.
1) uchyla się pkt 13 w § 7 Statutu
2) uchyla się pkt 3 w § 9 Statutu

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
czternastu dni od ogłoszenia, o którym mowa w § 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Iwaniskach sporządzi tekst jednolity Statutu w
terminie jednego miesiąca od wejścia w Ŝycie
niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

1877
UCHWAŁA Nr XLI/345/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie regulaminu określającego 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 zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska w roku 2009
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a i art. 49
ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005
roku w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy Dz. U. z 2005r.

Nr 22, poz. 181, z późn. zm.), 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
Iwaniska uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin określający
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagro-
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dzenia 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 Iwaniska w roku 2009 w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Iwaniskach.
§ 3. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej
Uchwały, traci moc uchwała Nr XX/183/08 Rady
Gminy w Iwaniskach z dnia 27 stycznia 2008r. w
sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska obowiązującego w roku 2008

Poz. 1877

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała podlega takŜe podaniu do
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy w Iwaniskach oraz w szkołach
placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki
Załącznik do uchwały Nr XLI/345/09
Rady Gminy w Iwaniskach,
z dnia 25 marca 2009r.

Regulamin
Wynagradzania 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 zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska w roku 2009.
1. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Niniejszy regulamin stosuje się do
nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach podstawowych i funkcjonujących przy nich
oddziałach zerowych, gimnazjum, zespole publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Iwaniska.
2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliŜszego określenia jest mowa o:
1) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy
regulamin,
2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z
późn. zm. i wynika ono z posiadanych przez
nauczyciela kwalifikacji, wymiaru zajęć obowiązkowych oraz jego stopnia awansu zawodowego i jest ustalone przez Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu
3) Rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
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 2005 roku
Nr 22, poz. 181, z późniejszymi zmianami).

4) Organie prowadzącym szkołę, placówkę
oświatową - rozumie się Gminę Iwaniska,
5) Szkole - naleŜy przez to rozumieć szkołę, lub
placówkę dla której organem prowadzącym
jest Gmina Iwaniska,
6) Dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1
Regulaminu,
7) Nauczycielach bez bliŜszego określenia rozumie się przez to nauczycieli, o których
mowa w § 1 ust 1 Regulaminu,
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) Tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa § 1 ust. 1 rozporządzenia,
12) Zakładowej organizacji związkowej, rozumie
się przez to struktury związków zawodowych
zrzeszające nauczycieli.
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§ 2.1. Wynagrodzenie nauczycieli składa
się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego 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
Karty Nauczyciela
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1
określa art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) i wynika ono z posiadanych przez
nauczyciela kwalifikacji, wymiaru zajęć obowiązkowych oraz jego stopnia awansu zawodowego
i jest ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu z dnia 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2005 roku Nr 22, poz. 181, z późniejszymi zmianami.
§ 3.1. Regulamin określa wysokość stawek
oraz szczegółowe warunki przyznawania:
1) dodatku za wysługę lat,
2) dodatku motywacyjnego,

Poz. 1877

3) dodatku
funkcyjnego
z
art. 33 i 34 Karty Nauczyciela

zastrzeŜeniem

§ 4.1. Regulamin określa szczegółowy
sposób obliczania i wynagradzania za:
1) godziny ponadwymiarowe, z zastrzeŜeniem
art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela, oraz za godziny doraźnych zastępstw,
2) wysokość i warunki wypłacania innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
2. Regulamin niniejszy określa takŜe wysokość dodatku mieszkaniowego, wiejskiego
oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i
wypłacania.
§ 5.1. Wysokość oraz zasady wypłacania
nauczycielom:
1) nagród jubileuszowych,
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
3) świadczenia urlopowego
4) zasiłku na zagospodarowanie,
5) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
6) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub
rentę,
7) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych,
8) środków na dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli,
określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz inne właściwe przepisy prawne.

2. Dodatek za wysługę lat
§ 6.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia
zasadniczego za kaŜdy rok pracy, wypłacany w
okresach miesięcznych poczynając od czwartego
roku pracy, z tym Ŝe dodatek ten nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
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 ten przysługuje za dni nieobecności
w pracy z powodu niezdolności do pracy w
skutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4) Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości takŜe za okres
urlopu dla poratowania zdrowia.
5) Szczegółowe przypadki zaliczenia okresów
zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określa § 7
rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego Regulaminu

3. Dodatek motywacyjny
§ 7.1. Przy ustalaniu dla nauczyciela dodatku motywacyjnego naleŜy brać pod uwagę:
1) posiadaną przynajmniej dobrą ocenę pracy
lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego
2) uzyskiwanie znaczących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, tj.:

a) kształtowanie postawy moralnej, patriotycznej i obywatelskiej w tym poszanowanie dziedzictwa narodowego i własnego państwa,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 231

b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
3) 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,
4) zaangaŜowanie w realizację czynności zajęć,
o których mowa w art. 42, ust. 2 pkt. 2 i 3
Karty Nauczyciela, a w szczególności:
1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
2. udział w komisjach przedmiotowych i innych,
3. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
4. prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5. aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły
5) podejmowanie działań innowacyjnych.
2. O wysokości dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów szkół lub placówek 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 zadań 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 dydaktyczno-wychowawczych;
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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 i innymi organizacjami społecznymi.
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły lub placówki:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,
sportowe, artystyczne w skali regionu,
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 szkoły /placówki w środowisku
lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy
współpracy z instytucjami społeczno kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim.
g) konstruktywna współpraca z Samorządem Gminy i Wójtem Gminy
4) umiejętność kreowania właściwych relacji
interpersonalnych.
§ 8. 1) Wysokość środków finansowych
w szkole lub placówce na dodatki motywacyjne
wynosi od 1 % - 3 % wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.
2) Kwota przeznaczona w danym roku na dodatki motywacyjne dla nauczycieli stanowi
odrębną pozycję w budŜecie szkoły lub placówki.
3) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie dłuŜszy niŜ jeden rok kalendarzowy.
4) Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie
moŜe być wyŜszy niŜ 15 % wynagrodzenia
zasadniczego.
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5) Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznawania ustala po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 7, dyrektor
szkoły lub placówki, a w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki Wójt Gminy w granicach przyznawanych 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) Dodatek motywacyjny nie przysługuje w
okresie:
a) przebywania na urlopie dla poratowania
zdrowia,
b) przebywania na zwolnieniu lekarskim
dłuŜszym jak dwa miesiące.

Poz. 1877

8) Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
9) 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 poprzedniej.
10) Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
11) Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.
12) Wysokość w/w dodatku obniŜa się proporcjonalnie do okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim.

4. Dodatek funkcyjny
§ 9.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
lub placówki albo inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szkoły lub placówki
przysługuje dodatek funkcyjny.
1) Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe nauczycielom z tytułu wykonywania zadań wychowawcy klasy, oddziału i opiekuna staŜu.

2) Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe nauczycielowi, któremu czasowo powierzono obowiązki dyrektora szkoły lub placówki lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.
3) Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu wykonywania funkcji doradcy metodycznego
4) Wysokość dodatków funkcyjnych ustala się
według poniŜszej tabeli.

Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stanowisko
Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej od 17 I więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły
Kierownik świetlicy szkolnej
Wychowawstwo klasy
Opiekun staŜu
Doradcy metodycznego

§ 10.1. Dodatek funkcyjny dyrektorowi
szkoły lub placówki przyznaje Wójt Gminy
uwzględniając zakres i złoŜoność zadań oraz
warunki ich realizacji,
2. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i
innym osobom, którym przysługuje taki dodatek, przyznaje dyrektor szkoły lub placówki.
3. Wysokość dodatku o którym mowa w
ust. 1 i 2 uwzględniając zakres i złoŜoność zadań
oraz warunki ich realizacji ustala się w granicach
stawek wyszczególnionych w tabeli na okres
1 roku.

Wysokość dodatku miesięcznie w % w stosunku do średniego
wynagrodzenia nauczyciela staŜysty o którym mowa w art. 30
ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela
od
do
20
40
25
45
35
55
15
25
10
15
3
4
2
o
20
30

§ 11.1. Przy ustaleniu wysokości dodatku
funkcyjnego bierze się pod uwagę:
a) liczbę uczniów,
b) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w szkole lub placówce,
c) liczbę pracowników pedagogicznych i obsługi,
d) prawidłowość organizacji pracy, poprawność pod względem formalno-prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność.
e) podnoszenie kwalifikacji związanych z zarządzaniem szkoły lub placówki,
f) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego i kontroli wewnętrznej.
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g) ilość i dbałość o stan administrowanych
budynków.
§ 12.1. Prawo do dodatku funkcyjnego
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia..
2. Dodatki funkcyjne 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 funkcji, a jeŜeli
zaprzestanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca
to od tego dnia.
§ 13. Organ ustalający dodatek funkcyjny
określony w formie widełkowej moŜe obniŜyć

Poz. 1877

jego wysokość w czasie trwania roku szkolnego
do wysokości dolnej jego granicy w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadań powierzonych osobie uprawnionej do powyŜszego dodatku po zasięgnięciu opinii związku zawodowego reprezentującego pracowników.
§ 14.1. Dodatek funkcyjny jest wypłacany z
góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
2. Wysokość w/w dodatku obniŜa się proporcjonalnie do okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim.
§ 15. Nauczyciele którzy w dniu wejścia w
Ŝycie ustawy Karta Nauczyciela otrzymali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do tych
dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia
awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie
ustawy Karta Nauczyciela.

5. Dodatek za warunki pracy
§ 16.1. Nauczycielowi pracującemu w
szkole w trudnych i uciąŜliwych warunkach pracy przysługuje dodatek w wysokości:
1) do 5 % stawki godzinowej z tytułu pracy w
trudnych warunkach.
2) do 10 % stawki godzinowej z tytułu pracy w
uciąŜliwych warunkach.
3) nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych
przysługuje dodatek w wysokości 20 %
stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny
ponadwymiarowe za kaŜdą przepracowaną
w tych klasach godzinę, jeŜeli łączna liczba
dzieci jest większa jak 25.
2. Wykaz trudnych i uciąŜliwych warunków
pracy, stanowiących podstawę do przyznania
dodatku, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
pracy.
3. Wykaz prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, stanowiących
podstawę do przyznania dodatku, określa w
drodze rozporządzenia minister właściwy do
spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

4. Dodatek za warunki pracy przysługuje w
okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w
całości, jeŜeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązkowy wymiar godzin zajęć
oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w
tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.
JeŜeli nauczyciel realizuje w trudnych bądź
uciąŜliwych warunkach tylko część obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub jest zatrudniony
w niepełnym wymiarze dodatek ten ustala się
proporcjonalnie do ilości realizowanych w tych
warunkach godzin zajęć.
6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się
za kaŜdą efektywnie przepracowaną w takich
warunkach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione w ust. 4.
1. w razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne
warunki pracy i uciąŜliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielowi prawo do jednego
wyŜszego dodatku

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 17.1. Przez godzinę ponadwymiarową
rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-

kuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
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2. Godziny ponadwymiarowe są przydzielane na cały rok szkolny lub jego część i są ujęte
w arkuszu organizacyjnym szkoły lub placówki
zatwierdzonym przez organ prowadzący oraz w
tygodniowym rozkładzie lekcji w szkole lub placówce.
3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi przez dyrektora szkoły lub placówki lub przez osobę
przez niego upowaŜnioną godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych, której realizacja następuje w
zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
§ 18.1. 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 jedną 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.
5. Wynagrodzenie za przepracowane godziny doraźnych zastępstw moŜe otrzymać tylko
nauczyciel będący specjalistą w zakresie tego
samego lub pokrewnego przedmiotu. W innym
przypadku wynagrodzenie nie przysługuje.
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6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje takŜe w przypadkach:
1) niezrealizowania ich z powodów leŜących po
stronie szkoły tj. zawieszenia zajęć albo doraźnej zmiany tygodniowego rozkładu zajęć
szkolnych - w tym przypadku nauczyciel winien pozostawać w gotowości podjęcia innego rodzaju zajęć zleconych przez dyrektora
szkoły lub placówki w wymiarze godzinowym nie większym od nie odbytych planowanych zajęć.
2) Niezrealizowania ich w przypadku, gdy nauczyciel (dyrektor) został oddelegowany
przez dyrektora (Wójta) do realizacji innych
zadań
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć
określony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o
1/5 tego wymiaru za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie
w takim tygodniu, nie moŜe być jednakŜe większa niŜ liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
8. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od
pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od
pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje
odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej
w sposób określony w przepisach wydanych na
podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela.
9. Nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się z dołu
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7. 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 Iwaniska tworzy się specjalny fundusz
nagród w wysokości 1 % planowanego funduszu
wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na
wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkoły, z czego:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody przyznawane przez dyrektorów
szkół,
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego zwane Nagrodami Wójta Gminy.
§ 20.1. Nagrody, o których mowa w § 19,
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.
§ 21.1. Nagrody ze specjalnego funduszu
nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej.
2. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
1 roku.
3. Nagroda organu prowadzącego zwana
dalej „nagrodą Wójta Gminy” moŜe być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają wyróŜniającą ocenę pracy pedagogicznej
oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust 5.
4. Nagroda dyrektora moŜe być przyznana
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą
ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z kryteriów o których
mowa w ust. 5
5. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:
1) w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w
szczególności potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

podejmuje działalność innowacyjną w
zakresie wdraŜania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowania
autorskich programów i publikacji,
b) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do
udziału w zawodach co najmniej I stopnia
(rejonowych) ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych, zajęciem przez uczniów
(grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach,
zawodach, turniejach przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym.
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w
pracy z uczniami uzdolnionymi lub
uczniami mającymi trudności w nauce,
d) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
e) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy,
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
g) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
h) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole.
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
j) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,
k) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktycznowychowawczej z innymi nauczycielami,
l) posiada publikacje z zakresu działalności
oświatowej, a w szczególności z pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub Ŝyciowej, pochodzących z
rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieŜy, w szczególności
narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
poradnia psychologiczną, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieŜy,
d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,
3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:
a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie
bazy dydaktycznej,
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b) angaŜuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
c) zdobywa dodatkowe środki finansowe
dla szkoły,
d) prawidłowo realizuje budŜet szkoły (plan
finansowy),
e) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,
f) pozyskuje sponsorów i sojuszników
szkoły,
g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla
innych nauczycieli,
h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
i) wzorowo kieruje szkołą,
j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
4) 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,
c) promowaniu szkoły poprzez udział w
pracach róŜnych organizacji społecznych
i stowarzyszeniach oraz instytucjach.
6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta moŜe wystąpić:
1) dla nauczyciela:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna
c) rada rodziców,
d) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli
2) dla dyrektora szkoły:
a) wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie odpowiedzialny za gminę
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców
d) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli działające w szkole.
7. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę naleŜy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody w
okresie ostatnich 3 lat

Poz. 1877

8. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 i 2
określa załącznik do regulaminu
9. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta
Gminy składane przez dyrektora szkoły, radę
rodziców wymagają wcześniejszego zaopiniowania przez radę pedagogiczną.
10. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 19 ust 2 pkt 1
- dyrektor szkoły,
2) ze środków, o których mowa w § 19 ust 2 pkt 2
- Wójt Gminy
11. Przyznanie nagrody Wójta Gminy jest
poprzedzone zaopiniowaniem kandydatów przez
komisje nagród w składzie:
1) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy
2) po jednym przedstawicielu zakładowych
organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli,
12. Skład imienny komisji, o której mowa
w ust. 11 ustala zarządzeniem Wójt Gminy
13. Nagrodę o której mowa w § 19 ust. 2
pkt 1 moŜe z własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły.
14. Nagrodę, o której mowa w § 19 ust 2
pkt. 2 moŜe z własnej inicjatywy przyznać Wójt
Gminy. W tym przypadku wnioski nie podlegają
zaopiniowaniu przez Komisję, o której mowa w
ust 2.
15. Nauczycielowi, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 22. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1) nagród jubileuszowych,
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
3) zasiłku na zagospodarowanie,
4) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
5) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub
rentę
określają odrębne przepisy Karty Nauczyciela
oraz odrębne ustawy i rozporządzenia.

8. Dodatek mieszkaniowy
§ 23.1. Nauczycielowi zatrudnionemu na
terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do
5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje
do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin w szkołach prowadzonych przez gminę

Iwaniska przysługuje
mieszkaniowy

nauczycielski

dodatek

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
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a) przy 1 osobie w rodzinie - 1 %
b) przy 2 osobach w rodzinie - 2 %
c) przy 3 osobach w rodzinie - 3 %
d) przy 4 i więcej osobach w rodzinie - 4 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników
3. Do członków rodziny nauczyciela
uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z
nim zamieszkujących:
1) współmałŜonka,
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) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małŜonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia 26 roku Ŝycia,
5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodu.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny, o której mowa ust. 4 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek - Wójta Gminy.
5. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącego takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
6. Nauczycielski dodatek przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego

Poz. 1877

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku
szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.
8. 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 (chorobowy, opiekuńczy, macierzyński).
3) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
4) pozostawania w stanie nieczynnym,
5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,
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 była zawarta.
§ 24.1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły)
lub na wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałŜonkami, z uwzględnieniem § 23 ust. 4
2. Dodatek mieszkaniowy, w formach o jakich mowa w § 25 określa:
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły
2) dla dyrektora - Wójt.
3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest
miesięcznie z góry.

9. Dodatek wiejski
§ 25. Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97. poz. 674 ze zm.) ustala się co następuje:
1) Wprowadza się dla nauczycieli Szkół Gminy
Iwaniska posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela dodatek
wiejski w wysokości 10 % wynagrodzenia
zasadniczego
2) Dodatek wypłacany będzie nauczycielowi
zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ
połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach na terenie gminy.

3) Nauczycielski dodatek wiejski przysługuje w
okresie wykonywania pracy a takŜe w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie.
b) korzystania z urlopu dla poratowania
zdrowie.
c) pozostawania w stanie nieczynnym.
d) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego (chorobowy, opiekuńczy, macierzyński).
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6. Postanowienia końcowe
§ 26.1. Określa się następujące formy
stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub
ustalenia nauczycielom świadczeń, o których
mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3:
1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie
stosunku pracy - jeŜeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy,
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.
§ 27. 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.
§ 28.1. 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 jeden dzień niewykonywania
pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się
dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia
za okresy o których mowa w ust. 1 oblicza się
mnoŜąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez
stawkę określoną w ust. 2.
§ 29. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku
szkolnego, na który został ustalony plan zajęć,
rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje z data 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
godzin zajęć określony w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela.
§ 30.1. Środki finansowe przeznaczone na
wypłatę świadczeń o których mowa w § 1 ust. 1
stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w § 1
ust 2 naliczane są w planach finansowych szkół i
placówek
2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w § 1, nie moŜe przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach
finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich
zmiany. Organ prowadzący szkołę moŜe dokonać zwiększenia środków na wypłatę ww.
świadczeń.
§ 31. W sprawach nie uregulowanych w
regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty
Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.
§ 32. Regulamin obowiązuje w okresie od
1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§ 33. Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu wymagają zachowania procedury przyjętej przy jego ustalaniu.
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1878
UCHWAŁA Nr XLI/346/09
RADY GMINY W IWANISKACH
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 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budŜecie Gminy na 2009 rok wg załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budŜecie Gminy na 2009 rok wg załącznika
Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki
Załączniki do uchwały Nr XLI/346/09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
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1879
UCHWAŁA Nr XLI/347/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zmian w planie wydatków budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Dokonać przeniesień w planie wydatków w budŜecie Gminy na 2009 rok wg załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/347/09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2009r.
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1880
UCHWAŁA Nr XLI/348/09
RADY GMINY W IWANISKACH
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 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.
1591 z późn. zm.) oraz art.165 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych)
Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada
Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budŜecie Gminy na 2009 rok wg załącznika
Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budŜecie Gminy na 2009 rok wg załącznika
Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8
do Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach
XXXV/306/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki
Załączniki do uchwały Nr XLI/348/09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

1881
UCHWAŁA Nr XLI/349/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku
Nr 1 do Uchwały Nr XL/342/09 Rady Gminy w
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Iwaniskach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie
zmian w budŜecie Gminy na 2009 rok, dotyczącego limitu wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
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Poz. 1881

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/349/09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 231
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Poz. 1881

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 231
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Poz. 1882

1882
UCHWAŁA Nr XLI/350/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy
w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku
Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/338/09 Rady Gminy
w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok,

dotyczącego wydatków na zadania inwestycyjne
roczne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 1
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 231
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Poz. 1883 i 1884
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/350/09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 231
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Poz. 1882

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 231
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Poz. 1883 i 1884

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 231
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Poz. 1882

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 231
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Poz. 1883 i 1884

1883
UCHWAŁA Nr XLI/351/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zmian w planie wydatków budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy
w Iwaniskach uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

§ 1. Dokonać przeniesień w planie wydatków w budŜecie Gminy na 2009 rok wg załącznika
Nr 1 do uchwały.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/351/09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2009r.

1884
UCHWAŁA Nr XLII/352/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie zmian w planie wydatków budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w
Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Dokonać przeniesień w planie wydatków w budŜecie gminy na 2009 rok zgodnie z
załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 231
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Poz. 1884
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/352/09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 25 marca 2009r.

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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