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2111
UCHWAŁA Nr XXXIII/197/09
RADY POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
z dnia 22 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2 w związku z
art. 91d pkt 1 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z

2006r. Nr 97, poz. 674, Dz. U. z 2006r. Nr 170,
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz.
95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i
Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 270

 12198 

Poz. 2111

Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1 poz. 1) Rada
Powiatu uchwala, co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 1. Ustala się regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych
dla których organem prowadzącym jest Powiat
Ostrowiecki w brzmieniu stanowiącym załącznik
numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/168/08
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z
dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki.

§ 2. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego wymienionych
w załączniku nr 2 przyjmowanej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz w
jednostkach organizacyjnych wymienionych w
załączniku nr 2.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 23 kwietnia 2009 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu: R. Mrugała
Załączniki do uchwały Nr XXXIII/197/09
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 kwietnia 2009r.

Załącznik Nr 1
Regulamin
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Ostrowiecki.
I. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Niniejszy Regulamin określa wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i
warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki.

§ 2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa 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 z
2005, poz. 181 z późn. zm.).

2. Do obliczenia średniej wynagrodzeń
nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w danym roku, przyjmuje się
osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

§ 3. Zajęcia wychowawcze realizowane
przez nauczycieli w porze nocnej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 17 maja 2001 roku w sprawie realizowania
przez nauczycieli tygodniowego wymiaru godzin
zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz. U.
Nr 52, poz. 550).

3. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest
sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i
etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.
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§ 4. Regulamin określa wysokość stawek,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i
wypłacania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku funkcyjnego,
3) dodatku za warunki pracy,
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4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
5) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe,
6) innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy,
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród.

II. Dodatek motywacyjny
§ 5.1. 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 wyróŜniającej 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 dydaktyczno-wychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących
nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia
nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających
na celu promowanie szkoły,
g) współpraca ze związkami zawodowymi,
innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,
sportowe, artystyczne w skali regionu,
województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz innych rozwiązań metodycznych,
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c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie
efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagroŜeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
4) właściwe kształtowanie relacji interpersonalnych w szkole (placówce).

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje
za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na:
a) urlopie dla poratowania zdrowia,
b) zwolnieniu lekarskim dłuŜszym niŜ jeden
miesiąc.

§ 6. Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela - w wysokości od 2,7 % do 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, na etat przeliczeniowy nauczyciela, a dla
dyrektorów szkół od 5 do 30 % wynagrodzenia
nauczyciela staŜysty.

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie
przysługuje w okresie:
a) przebywania na urlopie dla poratowania
zdrowia,
b) zwolnienia lekarskiego dłuŜszego niŜ jeden
miesiąc.

§ 7.1. Wysokość dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w
oparciu o opracowane kryteria w wysokości do
30 % wynagrodzenia nauczyciela.

§ 9.1. Nauczycielom uzupełniającym etat w
innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
przyznaje się na czas określony, nie krótszy niŜ
2 miesiące i nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy.

2. 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.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów
szkół przyznaje Zarząd Powiatu na okres 6 miesięcy w wysokości do 50 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i
dyrektora szkoły (placówki) moŜe być przyznawany wielokrotnie w ciągu roku.
§ 8.1. Prawo do dodatku motywacyjnego
nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku
szkolnego w danej szkole, zaś na stanowisku
dyrektora okres ten moŜna skrócić do pół roku.

§ 10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z
góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

III. Dodatek funkcyjny
§ 11.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów
szkół (placówek) przyznaje Zarząd Powiatu, a dla
wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących
inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny
przyznaje dyrektor szkoły (placówki).
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły
przyznaje się za:
1) warunki organizacyjne szkoły (placówki),
m.in.:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę zastępców,
c) zmianowość,
d) liczbę budynków, w których funkcjonuje
szkoła;

2) efektywność funkcjonowania szkoły (placówki), m.in.:
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie
środkami finansowymi,
b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły,
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki
lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie
szkoły;
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3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach
§ 12.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły (placówki), albo
inne stanowisko kierownicze ustanowione w
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statucie szkoły (placówki) przysługuje dodatek
funkcyjny obliczany % na podstawie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, w wysokości
określonej w poniŜej podanej tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych
Lp.

Typy szkół (placówek), stanowiska kierownicze

1.

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły:
- liczącej do 8 oddziałów,
- liczącej od 9 do 16oddziałów,
- liczącej od 17 do 25 oddziałów,
- liczącej powyŜej 25 oddziałów,
b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół),
c) kierownik warsztatu szkolnego,
d) kierownik szkolenia praktycznego, zastępca kierownika
warsztatu szkolnego.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i MłodzieŜowy
Ośrodek Socjoterapii:
a) dyrektor
b) wicedyrektor, kierownik internatu, kierownik warsztatu
szkolnego,
c) zastępca kierownika internatu, zastępca kierownika warsztatu,
Bursa, internaty:
a) dyrektor bursy,
b) wicedyrektor bursy,
c) kierownik internatu,
d) zastępca kierownika internatu.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej:
a) dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:
a) dyrektor poradni,
b) wicedyrektor poradni,

2.

3.

4.
5.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły (placówki)
lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej
dla dyrektora szkoły (placówki) przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
§ 13.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu, w wysokości do 3 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego za kaŜdego nauczyciela powierzonego opiece w okresie
realizacji staŜu przez nauczyciela,
2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości od 3 do 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

Wysokość % zasadniczego wynagrodzenia
nauczyciela mianowanego
od
do
25 %
30 %
35 %
40 %
20 %
20 %
15 %

50 %
55 %
60 %
70 %
40 %
45 %
35 %

25 %
15 %

50 %
35 %

10 %

20 %

15 %
10 %
10 %
7%

40 %
35 %
25 %
20 %

10 %

25 %

15 %
8%

45 %
22 %

§ 14.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 12 ust. 1 i 2 oraz w § 13 ust. 1,
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy
lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w
ust. 1 oraz w § 13 ust. 3, 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 kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 13 ust 1-2, nie wyłącza prawa
do dodatku, o którym mowa w § 12 ust. 1.
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IV. Dodatek za warunki pracy
§ 15.1. Dodatek za trudne warunki pracy
przysługuje nauczycielom za prowadzenie:
1) praktycznej nauki zawodu:
a) zajęć praktycznych w terenie z zakresu
produkcji roślinnej, w szkołach rolniczych i ogrodniczych
- w wysokości 3 % wynagrodzenia zasadniczego,
b) zajęć w lesie w szkołach leśnych
- w wysokości 3 % wynagrodzenia zasadniczego,
2) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach
(klasach) specjalnych
- w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
3) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
- w wysokości 15 % wynagrodzenia zasadniczego,
4) zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieŜą z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieŜą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
- w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego,
5) praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkole
specjalnej
- w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
6) zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (w tym w
internatach) oraz MłodzieŜowym Ośrodku
Socjoterapii
- w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
7) badań psychologicznych i pedagogicznych
zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z dziećmi i młodzieŜą niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu
głębokim, z zaburzeniami w zachowaniu, zagroŜonymi niedostosowaniem społecznym,
uzaleŜnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradni psychologiczno-pedagogicznej
- w wysokości 7 % wynagrodzenia zasadniczego,
8) w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii, w
przypadku gdy co najmniej 15 % wychowanków skierowanych jest przez sądy powszechne w związku z popełnieniem czynu
karalnego

-

w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania
pracy, z którą dodatek jest związany oraz w
okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
Za okres urlopu dla poratowania zdrowia dodatek nie przysługuje.
3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w całości, jeŜeli nauczyciel realizuje w
takich warunkach cały obowiązujący go wymiar
zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu
powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w
tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.
Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części,
jeŜeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach
tylko część obowiązującego wymiaru lub jeŜeli
jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
§ 16.1. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielom za prowadzenie:
1) zajęć wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 4,
prowadzonych z dziećmi i młodzieŜą, których
rodzaj i stopień niepełnosprawności został
określony w § 2 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego
2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku Ŝycia
(Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i
młodzieŜą powyŜej 16 roku Ŝycia, u których
wystąpiło naruszenie sprawności organizmu
z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w
sprawie orzekania o niepełnosprawności
(Dz. U. Nr 139, poz. 1328),
2) zajęć w szkołach (klasach) specjalnych w
klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko z
niepełnosprawnością, o której mowa w pkt 1,
a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie
wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, pod warunkiem, Ŝe zajęcia
dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego
w tego typu szkole specjalnej, natomiast zajęcia wychowawcze według odrębnego programu
wychowawczego
opracowanego
przez wychowawcę,
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w wysokości 10 % stawki godzinowej za
kaŜdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć.

2. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu przepracowali co najmniej 40 godzin w takich warunkach. Dodatek nie ulega podwyŜszeniu,
w przypadku gdy nauczyciel przepracował w warunkach uciąŜliwych więcej niŜ 40 godzin.
3. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy
przysługuje równieŜ w okresie niewykonywania
pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
Za okres urlopu dla poratowania zdrowia dodatek nie przysługuje.
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4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (placówkach),
przysługuje dodatek za uciąŜliwe warunki pracy
na zasadach określonych w ust. 1.
§ 17.1. W razie zbiegu tytułów do dodatku
za trudne warunki pracy i za uciąŜliwe warunki
pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyŜszego dodatku.
2. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor
szkoły (placówki), a dla dyrektora - Zarząd Powiatu.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu.

V. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
§ 18.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeŜeniem ust. 2, dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w
warunkach trudnych uciąŜliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa
nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art.
42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za
godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnoŜąc
tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do
1
/2 godziny pomija się, a co najmniej 1/2 godziny
liczy się za pełną godzinę.

§ 19.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel
nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za
podstawę ustalenia liczby godzin 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.

VI. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe
§ 20.1. Za nadzorowanie i ocenę pisemnych prac dyplomowych z przygotowania zawo-

dowego nauczycielowi przyznaje się wynagrodzenie jak za 3-10 godzin ponadwymiarowych
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tygodniowo w zaleŜności od liczby prowadzonych i ocenianych prac.
2. Za pracę w komisjach egzaminacyjnych
przy egzaminach dojrzałości i maturalnych przyznaje się nauczycielowi wynagrodzenie jak za
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godziny ponadwymiarowe, naliczane w stosunku do średniej liczby godzin realizowanych przez
nauczyciela.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.
1 i 2 wypłaca się w miarę posiadanych środków.

VII. Dodatek mieszkaniowy
§ 21.1. Nauczycielowi, posiadającemu
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym
niŜ połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, połoŜonej na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5.000 mieszkańców, przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzaleŜniony
od stanu rodzinnego, zwany dalej ,,dodatkiem”,
wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby - 4 %,
2) dla 2 osób - 6 %,
3) dla 3 osób - 8 %,
4) dla 4 i więcej osób - 10 %
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela.
2. Do członków rodziny nauczyciela
uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z
nim zamieszkujących:
1) małŜonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małŜonka dzieci do ukończenia 18 roku Ŝycia lub do czasu ukończenia
przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 21 roku Ŝycia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małŜonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyŜszych, nie dłuŜej jednak
niŜ do ukończenia 26 roku Ŝycia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły
otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę.
W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły
lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby
członków rodziny, nienaleŜnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

4. Nauczycielowi i jego małŜonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu takŜe
nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w
wysokości określonej w ust. 1. MałŜonkowie
wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im
wypłacał dodatek.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku
szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem
powołanym do słuŜby wojskowej zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta została zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek
nauczycieli będących współmałŜonkami.
9. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - organ prowadzący szkołę.
10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złoŜony został wniosek o jego przyznanie.
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VIII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 22.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z
art. 49 Karty Nauczyciela.
2. W budŜecie Powiatu Ostrowieckiego
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) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektorów,
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego.
§ 23. Nagrody, o których mowa w § 22, są
przyznawane w terminie do dnia 14 października
kaŜdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.
§ 24.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody
Starosty występuje:
1) dyrektor szkoły - dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
2) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego - dla dyrektora szkoły.
3) Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela moŜe wystąpić międzyzakładowa
organizacja związkowa po zasięgnięciu opinii
dyrektora szkoły/placówki.
2. Wniosek o nagrodę dla nauczyciela powinien być pozytywnie zaopiniowany przez Radę
Pedagogiczną oraz podpisany przez dyrektora
szkoły.
3. Wniosek o nagrodę dla dyrektora szkoły
podpisuje Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego.
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 osią-

gnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu
ostatniej nagrody.
5. Wnioski rozpatrywane są przez komisję
do spraw nagród, powołaną przez Zarząd Powiatu, w skład której wchodzą:
1) przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Powiatu.
2) dwóch przedstawicieli Wydziału Edukacji,
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego,
3) po jednym przedstawicielu zakładowych
organizacji związkowych reprezentujących
nauczycieli.
§ 25. Nagroda, o której mowa w § 22, moŜe być przyznana nauczycielowi, który przepracował w danej szkole co najmniej rok, posiada
wyróŜniającą ocenę pracy pedagogicznej z
ostatnich 5 lat oraz spełnia odpowiednio co
najmniej 5 z następujących kryteriów:
1) w
okresie
pracy
dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w
zakresie wdraŜania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów
do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (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,
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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 realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących
pracę w zawodzie nauczyciela,
c) współpracy z organizacjami społecznymi
i stowarzyszeniami,
d) podejmowaniu działań zmierzających do
pozyskiwania środków na zajęcia poza-
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lekcyjne z budŜetu państwa oraz funduszy unijnych.
§ 26. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis
zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 27.1. NiezaleŜnie od nagrody organu
prowadzącego, nauczyciel moŜe otrzymać w
danym roku nagrody: ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty
lub dyrektora szkoły.
2. Nagroda dyrektora szkoły nie moŜe być
wyŜsza od nagrody Starosty.
3. Wysokość nagrody dyrektora wynosi do
100 % średniego wynagrodzenia nauczyciela
staŜysty.
4. Wysokość nagrody Starosty wynosi do
200 % średniego wynagrodzenia nauczyciela
staŜysty.
5. Kryteria i zasady przyznawania nagrody
dyrektora, określa wewnętrzny regulamin szkoły/placówki opracowany w oparciu o zapisy działu VIII niniejszego Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe
§ 28.1. 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 późn. zm.).
§ 29.1. 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.
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.
§ 30. 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 za
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.
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§ 31. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych:
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA
PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA
27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 5A
tel./fax. (0-41) 263-14-37
NIP 661-10-65-492

Poz. 2111

1) Międzyzakładową Organizacją Związkową
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Ostrowcu Św.
Przewodniczący
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Pracowników Oświaty i Wychowania
mgr Ryszard Proksa

2) Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowcu Św.
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKEIGO
Zarząd Oddziału
os. Słoneczne 5A, tel. 041 263 13 74
27-400 Ostrowiec Św.

Prezes Oddziału
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
w Ostrowcu Św.
mgr Krzysztof Hapczyn

Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Starosta Powiatu Ostrowieckiego
Starosta
mgr Waldemar Marek Paluch

NACZELNIK
Wydziału Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki
mgr Maciej Kuszewski
Załącznik Nr 2
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostrowieckiego w których stosuje się regulamin
wynagradzania nauczycieli
1. Zespól Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 19
2. Liceum Ogólnokształcące Nr II w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul Rosłońskiego 1
3. Liceum Ogólnokształcące Nr III w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67
4. Liceum Ogólnokształcące Nr IV w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. śeromskiego 5
5. Zespół Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33
6. Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os Słoneczne 45
7. Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 2
8. Zespól Szkół nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mickiewicza 1

9. Zespół Szkół w Bałtowie
10. Zespół Szkół im prof. M. Raciborskiego w
Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25
11. Zespół Szkół w Kunowie, ul. Fabryczna 2
12. MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67
13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 8
14. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. IłŜecka 31
15. Bursa Szkolna w Ostrowcu Świętokrzyskim,
os. Słoneczna 48
16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. śeromskiego 5
17. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu
Świętokrzyskim, os. Pułanki 45
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2112
UCHWAŁA Nr XXXIII/198/09
RADY POWIATU W OSTROWCU ŚW.
z dnia 22 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/2003 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia regulaminu Stypendiów
Starosty Powiatu Ostrowieckiego dla uczniów i studentów
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12
pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz.
449) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

mać uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły ponagimnazjalnej (placówki oświatowej),
dla której organem prowadzącym (dotującym) jest Powiat Ostrowiecki, student zamieszkujący na terenie Powiatu Ostrowieckiego pobierający naukę na uczelni w Polsce
w systemie dziennym (stacjonarnym)”.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w
Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 1. W uchwale nr VII/49/2003 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia regulaminu Stypendiów Starosty Powiatu Ostrowieckiego dla
uczniów i studentów wprowadza się następującą
zmianę:
1. § 1 załącznika do w/w uchwały: „Regulamin
przyznawania Stypendium Starosty Powiatu
Ostrowieckiego dla uczniów i studentów”
otrzymuje brzmienie:
„Stypendium Starosty Powiatu Ostrowieckiego zwane dalej stypendium moŜe otrzy-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązująca od dnia jej podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu: R. Mrugała

2113
UCHWAŁA Nr XXXIV/178/09
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 22 kwietnia 2009r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a takŜe wysokości
oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i
7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 97
poz. 674 z póź. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt.
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 roku (Dz. U. Nr 22, poz. 181,
z późn. zm.) w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za pracę w dniu wolnym od pracy, Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 2. Przepisy uchwały mają zastosowanie
dla nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie
gminy Kije.

ków wynagrodzenia, a takŜe wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/88/07 Rady
Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2007 roku w
sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektórych innych składni-

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Chrobot
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/178/09
Rady Gminy w Kijach
z dnia 22 kwietnia 2009r.

Regulamin
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania 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 Kije w roku 2009.
Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a
takŜe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, w tym nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko dyrektora,
określa rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliŜszego określania o:

1) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół placówek, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Kije.
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych.
3) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,
4) uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka,
5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa art. 42 ust 3 KN

Dodatek motywacyjny
§ 2.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie co
najmniej dobrej oceny pracy lub otrzymanie
pozytywnej oceny za okres staŜu na kolejny stopień awansu zawodowego oraz spełnienie części
wymienionych kryteriów:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości i pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.

b) umiejętność rozwiązywania problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w
szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
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d) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych 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 pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,

Poz. 2113

e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
2. Tworzy się fundusz na dodatek motywacyjny w wysokości co najmniej 5 %
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela w
wysokości od 3 % do 10 % jego wynagrodzenia
zasadniczego
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
przyznaje się na czas określony, nie krótszy niŜ
3 miesiące i nie dłuŜszy niŜ jeden rok budŜetowy.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 2, ustala dyrektor, wg regulaminu uzgodnionego ze związkami zawodowymi a
w stosunku do dyrektora, wójt gminy.

Dodatek funkcyjny
§ 3.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze przysługuje dodatek
funkcyjny z tym, Ŝe:
1) dyrektorowi - w wysokości od 20 % do 40 %
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
2) wicedyrektorowi - w wysokości od 10 % do
25 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
3) kierownikowi szkoły filialnej w wysokości od
5 % do 20 % pobieranego wynagrodzenia
zasadniczego,
4) kierownikowi przedszkola w wysokości od 5
% do 15 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość
szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złoŜoność
zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkołach funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora - Wójt Gminy,
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4, dyrektor.
§ 4.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym Ŝe nauczycielowi, któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy:
a) w szkole w wysokości - 2,3 % średniego
wynagrodzenia nauczyciela staŜysty
b) w przedszkolu i oddziale przedszkolnym 2,3 % średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty,
2) funkcję opiekuna staŜu - w wysokości 25 zł
miesięcznie.
§ 5.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz w § 5 ust. 1,
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, 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. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w
§ 4 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymania
dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1.
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Dodatek za warunki pracy
§ 6.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych,
uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 6 i § 7 rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w
ust 1 uzaleŜniona jest od:
a) stopnia trudności, uciąŜliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,
b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
§ 7.1. Wysokość dodatku za warunki pracy,
z uwzględnieniem warunków, o których mowa w
§ 7, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy, a w szczególności:

a) nauczycielom prowadzącym zajęcia indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i
profilaktycznych przysługuje dodatek w wysokości 25 % stawki godzinowej za kaŜdą
efektywnie przeprowadzoną godzinę nauczania,
b) nauczycielom prowadzącym nauczanie w
klasach łączonych przysługuje dodatek w
wysokości 25 % stawki godzinowej za kaŜdą
przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania,
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. 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 tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z 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. Miesięczną 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 nauczyciela za jedna
godzinę doraźnego zastępstwa, w przypadku
realizowania tematu z innego przedmiotu, ale
będącego w planie nauczania tej klasy - płacone
będzie według stawki godzinowej nauczyciela
obliczonej na zasadach określonych w ust. 1.
powyŜszego regulaminu.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie
realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych
w organizacji roku szkolnego, rozpoczyna lub
kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za czas
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
7. Godzin ponadwymiarowe przypadające
w dniach, w który nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
8. Dla ustalania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dnia ustawowo wolne
od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia
rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawą ustalania liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3
Ustawy Karta Nauczyciela, pomniejszony o
1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzień pracy lub dzień
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin po-
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nadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenia w takim tygodniu, nie moŜna być jednakŜe większa niŜ liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
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9. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie realizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin doraźnych zastępstw.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 9.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w
rocznym planie finansowym szkoły, z tym Ŝe:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektora,
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzaleŜnione jest w szczególności od:
a) posiadania wyróŜniającej oceny pracy,
b) otrzymania w danym roku szkolnym lub w
roku szkolnym poprzedzającym rok przyzna-

nia nagrody dodatku motywacyjnego przez
co najmniej sześć miesięcy,
c) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej.
3. Nagrody nauczycielom przyznają:
a) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dyrektor wg regulaminu wewnętrznego,
uzgodnionego ze związkami,
b) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 wójt gminy.
§ 10. Nagrody, o których mowa w § 9, są
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą Wójta Gminy moŜe przyznać nauczycielowi
nagrodę w innym czasie.

Dodatek mieszkaniowy
§ 11.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu
kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczycielowi dodatek mieszkaniowy.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na
ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie - 2 %,
b) przy dwóch osobach w rodzinie - 3 %,
c) przy trzech osobach w rodzinie - 4 %,
d) przy czterech osobach w rodzinie - 5 %
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

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

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,
będącego takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku społecznego,
c) 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,
d) korzystania z urlopu wychowawczego.
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Postanowienia końcowe
§ 12. Wszelkie zmiany w powyŜszym regulaminie będą wprowadzane w oparciu o ustawę
- Karta Nauczyciela.

§ 14. Kwestie nie ujęte w tym regulaminie
będą wynikiem uzgodnienia w formie szczegółowych regulaminów pomiędzy dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych, a związkami zawodowymi działającymi w danej szkole.

§ 13. Organ prowadzący i Związki Zawodowe mają prawo do zgłaszania propozycji
zmian w regulaminie.

2114
UCHWAŁA Nr XXXIV/179/09
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 22 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróŜniania
zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2005r Nr 236 poz. 2008 z
póź. zm.), Rada Gminy w Kijach uchwala co następuje:

-

osoby mieszkające samotnie z pojemnika
110 l - 8,20 zł brutto
za odbiór 1 m3 odpadów z kontenera - 60,00 zł
brutto

2. Ustala się następującą górną stawkę
opłat za odbiór i transport 1 m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych - odbiór
15,45 zł brutto + transport 1,70 zł brutto za 1 km.

§ 1.1. Określa się górne stawki opłat brutto
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli lub zarządców nieruchomości w wysokości:
Za jednorazowe odebranie odpadów niesegregowanych z poszczególnych pojemników:
- z pojemnika o pojemności 110 litrów - 13,50 zł
brutto
- z pojemnika o pojemności 240 litrów - 27,00 zł
brutto

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od tego
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Chrobot

2115
UCHWAŁA Nr XXXIV/181/09
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 22 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 82, art. 165, art. 165a,
art. 166 ust. 168, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, art. 188

ust. 2 pkt 1, pkt 2, art. 195 ust 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada
Gminy w Kijach uchwala, co następuje:
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§ 1.1. Zwiększa się dochody budŜetu gminy na 2009 rok ogółem o kwotę 74 418 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budŜetu gminy na
2009 rok ogółem o kwotę 74 418 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Załącznik Nr 3a do uchwały
Nr XXIX/150/08 Rady Gminy w Kijach z dnia
22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜety
gminy na 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/150/08
Rady Gminy w Kijach z dnia 22 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budŜety gminy na 2009r.
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do
niniejszej uchwały.
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3. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIX/150/08
Rady Gminy w Kijach z dnia 22 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budŜety gminy na 2009r.
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 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. Chrobot
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Załączniki do uchwały Nr XXXIV/181/09
Rady Gminy w Kijach
z dnia 22 kwietnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 270
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 4
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Załącznik Nr 5
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Załącznik Nr 6

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 270

 12222 

Poz. 2116

2116
UCHWAŁA Nr RG-XXXIII/265/09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 25 maja 2009r.
w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miny Sitkówka Nowiny pod nazwą „Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej
na złoŜu Kowala Mała - plan O”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40
Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 20
ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi

zmianami) Rada Gminy Sitkówka-Nowiny stwierdza zgodność przedmiotowego planu z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy SitkówkaNowiny, które zostało uchwalone Uchwałą NrRG XXII/168/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 9 lipca 2008r. i uchwala co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1.1. Uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sołectwo Kowala Tereny eksploatacji górniczej na złoŜu Kowala
Mała - plan O”, dalej zwany planem.
2. Plan jest zmianą nr 1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miny SitkówkaNowiny uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005r.
3. Uchwałą jest objęty południowy fragment obszaru miny Sitkówka-Nowiny o powierzchni około 84 ha, połoŜony przy granicy z
gminą Morawica, w sołectwie Kowala, którego
granice określa załącznik graficzny do Uchwały
RG-XVI/121/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 27 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Kowala Tereny eksploatacji górniczej na złoŜu Kowala
Mała - plan O”.
§ 2.1. Uchwała obejmuje ustalenia planu
zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst planu.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) Rysunek planu - będący ustaleniami planu,
stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie będące
ustaleniami planu i stanowiący załącznik nr 2
do uchwały;
3) Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które naleŜą do zadań własnych miny, nie będący ustaleniami planu i
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3.1. Ilekroć w uchwale oraz na Rysunku
planu jest mowa o:
1) Uchwale - naleŜy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę;
2) Planie - naleŜy przez to rozumieć tekst planu
i część graficzną planu;
3) Tekście planu - naleŜy przez to rozumieć
treść niniejszej uchwały;
4) Rysunku planu - naleŜy przez to rozumieć
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w skali
1:1000;
5) Terenie - naleŜy przez to rozumieć teren
ograniczony liniami rozgraniczającymi na
Rysunku planu;
6) Podstawowym przeznaczeniu - naleŜy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało
ustalone planem jako przewaŜające na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na Rysunku planu i na rzecz którego naleŜy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty
przestrzenne, przy zachowaniu zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa;
7) Tymczasowym przeznaczeniu - naleŜy przez
to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niŜ
podstawowe, który dopuszczony został na
danym terenie do czasu realizacji podstawowego przeznaczenia tego terenu;
8) Składowisku mas ziemnych i skalnych - naleŜy przez to rozumieć odpowiednio przygotowaną powierzchnię do składowania mas
ziemnych i skalnych;
9) Odpadzie wydobywczym - naleŜy przez to
rozumieć obojętne dla środowiska odpady
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10)

11)

12)
13)

14)

pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin;
Zakładzie przeróbczym - naleŜy przez to rozumieć zespół maszyn i urządzeń wraz z
obiektami i urządzeniami budowlanymi słuŜący do przeróbki mechanicznej, uszlachetniania, urobionej kopaliny;
Rekultywacji - rozumie się przez to przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości przyrodniczych przez
właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych,
odtworzenie gleb, umocnienie skarp;
Nadkładzie - naleŜy przez to rozumieć
wierzchnią warstwę, skałę płonną zalegająca
bezpośrednio nad złoŜem kopaliny;
Obszarze eksploatacji kopaliny - naleŜy przez
to rozumieć obszar, w którym dopuszcza się
ustanawianie obszarów górniczych według
przepisów odrębnych;
Taśmociągu - naleŜy przez to rozumieć przenośnik taśmowy wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi.

2. Pozostałe określenia uŜyte w uchwale
naleŜy rozumieć zgodnie z ich definicjami
umieszczonymi w przepisach odrębnych.
§ 4.1. Obowiązującymi ustaleniami określonymi na Rysunku planu są:
1) Linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu;
2) Nazwa (symbol) terenu;
3) Granica obszaru do rekultywacji;
4) Granica obszaru eksploatacji kopaliny;
5) Filar ochronny;
6) Pas roślinności izolacyjnej;
7) Granica obszaru objętego planem.
2. Informacyjnymi oznaczeniami na Rysunku planu, nie stanowiącymi jego ustaleń są:
1) Obszar udokumentowanego złoŜa „Kowala
Mała”;
2) Granica obszaru górniczego „Kowala”;
3) Granica terenu górniczego „Radkowice”
4) Granica gminy.
§ 5.1. Plan ustala podział obszaru objętego
planem na następujące tereny o róŜnym przeznaczeniu, oznaczone symbolem literowym:
1) PG - teren eksploatacji górniczej;
2) PPG - tereny perspektywicznej eksploatacji
górniczej.
2. Do realizacji inwestycji celu publicznego, do których zgodnie z przepisami odrębnymi
zalicza się eksploatacja kopalin, plan wskazuje
tereny oznaczone symbolem PG i PPG.
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§ 6.1. Plan ustala następujące zasady w
zakresie kształtowania ładu przestrzennego w
obszarze objętym planem:
1) Zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem związanych z eksploatacją i przeróbką kopalin;
2) Zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych i reklam;
3) Dopuszcza się rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych.
§ 7.1. Na terenie objętym planem znajduje
się złoŜe dolomitów i wapieni dolomitycznych
udokumentowane w kategorii C1 „Kowala Mała”
(Decyzja Nr OŚ.V.5712/1/06 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.01.2006r.),
którego obszar został przedstawiony na Rysunku
planu.
2. Na terenie objętym planem przebiega
granica obszaru górniczego „Kowala” (Decyzja
Nr 15/99 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.03.1999r.), która
została przedstawiona na Rysunku planu.
3. Obszar objęty planem w całości znajduje się w terenie górniczym „Kowala” (Decyzja
Nr 15/99 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.03.1999r.).
4. Część zachodnia obszaru znajduje się w
terenie górniczym „Radkowice (Decyzja Nr 17/99
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6.05.1999r.), którego granica została przedstawiona na Rysunku planu.
5. Obszar objęty planem znajduje się w
granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 418.
6. Plan ustala następujące warunki zagospodarowania dotyczące ochrony środowiska w
obszarze objętym planem:
1) Nakazuje się prowadzenie racjonalnego wykorzystania złóŜ kopalin udokumentowanych
o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) Określa się maksymalny zasięg eksploatacji
kopalin, zgodnie z Rysunkiem planu;
3) Nakazuje się racjonalną gospodarkę wodami
podziemnymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) Dopuszcza się realizację studni barierowych
z wymogiem podłączenia do zbiorczego systemu zaopatrzenia ludności w wodę;
5) Nakazuje się zbieranie wód opadowych do
rząpi i wykorzystanie jej, w miarę potrzeb, do
zraszania dróg technologicznych oraz zraszania gruntu w czasie usuwania nadkładu;
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6) Zakazuje się lokalizacji instalacji związanych
z wytwarzaniem lub oczyszczaniem ścieków
sanitarnych i przemysłowych;
7) Zakazuje się gromadzenia, składowania i
unieszkodliwiania odpadów, za wyjątkiem
odpadów wydobywczych;
8) Dopuszcza się składowanie mas ziemnych i
skalnych;
9) Nakazuje się oddzielne zdjęcie i spryzmowanie warstwy próchnicznej gleby z gruntów
rolnych;
10) Nakazuje się zabezpieczenie wyrobisk przed
niekontrolowanym składowaniem odpadów;
11) Nakazuje się rekultywację, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
7. Plan nie określa zasad ochrony dóbr kultury, bowiem w granicach obszaru objętego
planem nie występują obiekty i obszary objęte
formami ochrony zabytków lub o cechach zabytkowych lub historycznych.
8. Plan nie określa zasad kształtowania
przestrzeni publicznych, poniewaŜ w obszarze
objętym planem nie występują przestrzenie publiczne.
9. Plan nie wskazuje terenów do scalenia i
podziału.
§ 8.1. Plan ustala następujące kierunki obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem:
1) W zakresie komunikacji samochodowej - od
działki drogowej nr 819 w gminie Morawica
oraz/lub od działki drogowej nr 929 w gminie
Morawica;
2) W zakresie komunikacji kolejowej - z linii
kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków, poprzez
bocznicę kolejową na terenie zakładu górniczego „Radkowice”;
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3) W zakresie miejsc parkingowych - nie ustala
się minimalnej liczby miejsc parkingowych,
poniewaŜ nie planuje się realizacji obiektów
zaplecza socjalnego lub biurowego.
2. Plan nie wskazuje dróg publicznych do
realizacji na terenie objętym planem.
§ 9.1. Plan ustala następujące zasady obsługi w media terenów objętych planem:
1) Zaopatrzenie w energię elektryczną - z leŜących poza obszarem objętym planem sieci
poprzez rozbudowę istniejącej sieci średniego napięcia oraz realizację stacji transformatorowych w granicach terenów PG i PPG;
2) Zaopatrzenia w wodę - z własnych ujęć;
3) Usuwanie i utylizacja odpadów wydobywczych - w obszarze objętym planem w terenie PG oraz PPG dopuszcza się składowanie
odpadów wydobywczych powstałych przy
eksploatacji kopaliny ze złoŜa - Kowala Mała;
4) Nakazuje się wywoŜenie wszystkich wytwarzanych odpadów, poza wymienionymi w
pkt 3, systemem zorganizowanym przez firmy posiadające stosowane decyzje;
5) Ustala się unieszkodliwianie odpadów, poza
wymienionymi w pkt 3, w obiektach zlokalizowanych poza obszarem planu;
6) W przypadku kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z planowanym zagospodarowaniem, dopuszcza się przebudowę
sieci, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez zarządcę sieci.
2. Ze względu na specyfikę przyszłego zagospodarowania obszaru objętego planem, plan
nie ustala zasad zaopatrzenia w zakresie:
1) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych i przemysłowych;
2) Zaopatrzenie w gaz i energię cieplną;
3) Telekomunikacji.

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 10.1. Dla terenu eksploatacji górniczej
oznaczonego na Rysunku planu symbolem PG,
plan ustala jako podstawowe przeznaczenie tereny eksploatacji górniczej kopalin wraz z lokalizacją obiektów i urządzeń budowlanych słuŜących bezpośrednio wydobyciu i przeróbce kopaliny, w tym wyrobiska, składowiska mas ziemnych i skalnych oraz odpadów wydobywczych,
drogi wewnętrzne, place manewrowe, taśmociągi, urządzenia przeróbcze, ochronne wały ziemne,
instalacje do odwadniania wyrobiska itp.
2. Plan ustala następujące zasady zagospodarowania dla terenu PG:

1) Dopuszcza się etapową eksploatację złoŜa;
2) Maksymalna głębokości wyrobiska, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
3) Maksymalne nachylenie skarp wyrobiska
końcowego w nadkładzie i dla poszczególnych pięter wydobywczych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) Dopuszcza się realizację studni barierowych;
5) Nakazuje się podłączenie studni barierowych
do zbiorczego systemu zaopatrzenia ludności w wodę;
6) Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury
technicznej związanej z eksploatacją kopalin i
sieci wodociągowej;
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7) Dopuszcza się lokalizacje obiektów budowlanych określonych w ust. 1;
8) Dopuszcza się realizację obiektów budowlanych o gabarytach określonych przez wymogi technologiczne;
9) Nakazuje się rozbiórkę istniejących w terenie
obiektów budowlanych;
10) Nakazuje się likwidację wymienionych w
ust 1 obiektów budowlanych po zakończeniu
eksploatacji złoŜa, za wyjątkiem składowisk
mas ziemnych i skalnych oraz odpadów kopalnianych.
3. Plan wyznacza teren PG do rekultywacji
i ustala murawowo-zadrzewieniowo-zakrzewieniowy lub wodny kierunek rekultywacji.
§ 11.1. Dla terenu perspektywicznej eksploatacji górniczej oznaczonego na Rysunku
planu symbolem PPG, plan ustala następujące
przeznaczenie:
1) Podstawowe przeznaczenie - tereny eksploatacji górniczej kopalin wraz z lokalizacją
obiektów i urządzeń budowlanych słuŜących
bezpośrednio wydobyciu i przeróbce kopaliny, w tym wyrobiska, składowiska mas
ziemnych i skalnych oraz odpadów wydobywczych, drogi wewnętrzne, place manewrowe, taśmociągi, urządzenia przeróbcze,
ochronne wały ziemne, instalacje do odwadniania wyrobiska itp;
2) Tymczasowe przeznaczenie - tereny rolne i
leśne bez prawa do zabudowy.

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

10)

11)
2. Plan ustala następujące zasady zagospodarowania terenu perspektywicznej eksploatacji górniczej - PPG:
1) Dopuszcza się etapową eksploatację złoŜa;
2) Maksymalna głębokości wyrobiska, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
3) Maksymalne nachylenie skarp wyrobiska
końcowego w nadkładzie i dla poszczegól-
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nych pięter wydobywczych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
Dopuszcza się realizację studni barierowych;
Nakazuje się podłączenie studni barierowych
do zbiorczego systemu zaopatrzenia ludności w wodę;
Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury
technicznej związanej z eksploatacją kopalin i
sieci wodociągowej;
Dopuszcza się lokalizacje obiektów budowlanych określonych w ust. 1;
Dopuszcza się realizację obiektów budowlanych o gabarytach określonych przez wymogi technologiczne;
Nakazuje się likwidację wymienionych w
pkt 1 obiektów budowlanych po zakończeniu
eksploatacji złoŜa, za wyjątkiem składowisk
mas ziemnych i skalnych oraz odpadów kopalnianych;
Nakazuje się zabezpieczenie terenów mieszkaniowych połoŜonych poza obszarem objętym planem przed hałasem związanym z
eksploatacją kopaliny, w tym:
a) nakazuje się zastosowanie technik eksploatacji o niskiej emisji hałasu w północnej części terenu,
b) nakazuje się realizację wielopiętrowego
pasa roślinności izolacyjnej o szerokości
minimum 20 metrów przy północnej
granicy terenu PPG,
c) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych takich jak ekrany i ściany
akustyczne;
Wyklucza się realizację obiektów nie związanych z eksploatacją i przeróbka kopalin, za
wyjątkiem studni barierowych i obiektów
stanowiących zabezpieczenie przed uciąŜliwościami zabudowy mieszkaniowej poza
obszarem objętym planem.

4. Plan wyznacza teren PPG do rekultywacji i ustala murawowo-zadrzewieniowo-zakrzewieniowy lub wodny kierunek rekultywacji.

Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 12. Ustala się 30 % stawkę jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
dla terenu PG i PPG.
§ 13. Traci moc Uchwała Nr RGXXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 27 października 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Sitkówka-Nowiny w obszarze wyznaczonym na Rysunkach Planu.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk
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Załączniki do uchwały Nr RG-XXXIII/265/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 maja 2009r.

Pomniejszono do celów publikacji
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3

2117
UCHWAŁA Nr RG-XXXIII/266/09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 25 maja 2009r.
w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sitkówka Nowiny pod nazwą „Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej
na złoŜu Radkowice Podwole Północ - plan N”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40
Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 20
ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi

zmianami) Rada Gminy Sitkówka-Nowiny stwierdza zgodność przedmiotowego planu z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy SitkówkaNowiny, które zostało uchwalone Uchwałą Nr
RG-XXII/168/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 9 lipca 2008r. i uchwala co następuje:
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Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1.1. Uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sołectwo Kowala Tereny eksploatacji górniczej na złoŜu Radkowice Podwole Północ - plan N”, dalej zwany planem.
2. Plan jest zmianą nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Sitkówka-Nowiny uchwalonego Uchwałą Nr RGXXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 27 października 2005r.
3. Uchwałą jest objęty południowy fragment obszaru gminy Sitkówka-Nowiny o powierzchni około 24,1 ha, połoŜony przy granicy z
gminą Morawica, w sołectwie Kowala, którego
granice określa załącznik graficzny do Uchwały
RG-XVI/122/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 27 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Kowala Tereny eksploatacji górniczej na złoŜu Radkowice Podwole Północ - plan N”.
§ 2.1. Uchwała obejmuje ustalenia planu
zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst planu.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) Rysunek planu - będący ustaleniami planu,
stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie będące
ustaleniami planu i stanowiący załącznik nr 2
do uchwały;
3) Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy, nie będący ustaleniami planu i
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3.1. Ilekroć w uchwale oraz na Rysunku
planu jest mowa o:
1) Uchwale - naleŜy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę;
2) Planie - naleŜy przez to rozumieć tekst planu
i część graficzną planu;
3) Tekście planu - naleŜy przez to rozumieć
treść niniejszej uchwały;
4) Rysunku planu - naleŜy przez to rozumieć
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w skali
1:1000;

5) Terenie - naleŜy przez to rozumieć teren
ograniczony liniami rozgraniczającymi na
Rysunku planu;
6) Podstawowym przeznaczeniu - naleŜy przez
to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone planem jako przewaŜające na
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i na rzecz którego naleŜy rozstrzygać wszelkie ewentualne
konflikty przestrzenne, przy zachowaniu
zgodności z obowiązującymi przepisami
prawa;
7) Uzupełniającym przeznaczeniu - naleŜy przez
to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niŜ
podstawowe, który dopuszczony został na
danym terenie jako uzupełnienie podstawowego przeznaczenia tego terenu;
8) Składowisku mas ziemnych i skalnych - naleŜy przez to rozumieć odpowiednio przygotowaną po wierzchnie do składowania mas
ziemnych i skalnych;
9) Odpadzie wydobywczym - naleŜy przez to
rozumieć obojętne dla środowiska odpady
pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złoŜa;
10) Zakładzie przeróbczym - naleŜy przez to rozumieć zespół maszyn i urządzeń wraz z
obiektami i urządzeniami budowlanymi słuŜącymi do przeróbki mechanicznej, (uszlachetniania) urobionej kopaliny;
11) Nadkładzie - naleŜy przez to rozumieć
wierzchnią warstwę, skałę płonną zalegająca
bezpośrednio nad złoŜem kopaliny;
12) Rekultywacji - rozumie się przez to przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości przyrodniczych przez
właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych,
odtworzenie gleb, umocnienie skarp;
13) Obszarze eksploatacji kopaliny - naleŜy przez
to rozumieć obszar, w którym dopuszcza się
lokalizację wyrobisk;
14) Taśmociągu - naleŜy przez to rozumieć przenośnik taśmowy wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi.
2. Pozostałe określenia uŜyte w uchwale
naleŜy rozumieć zgodnie z ich definicjami
umieszczonymi w przepisach odrębnych.
§ 4.1. Obowiązującymi ustaleniami określonymi na Rysunku planu są:
1) Linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu;
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2) Linie rozgraniczające sektory o róŜnym zasadach zagospodarowania;
3) Nazwa (symbol) terenu;
4) Nazwa (symbol) sektora;
5) Granica obszaru do rekultywacji;
6) Ujęcie wód podziemnych i jego strefa
ochrony bezpośredniej;
7) Granica obszaru eksploatacji kopaliny;
8) Granica obszaru objętego planem.
2. Informacyjnymi oznaczeniami na Rysunku Planu, nie stanowiącymi jego ustaleń są:
1) Obszar udokumentowanego złoŜa „Radkowice Podwole - Północ”;
2) Granica obszaru górniczego „Kowala”;
3) Kierunek odwadniania wyrobiska;
4) Granica gminy.
§ 5.1. Plan ustala podział obszaru objętego
planem na następujące tereny o róŜnym przeznaczeniu, oznaczone symbolem literowym:
1) PG - teren eksploatacji górniczej;
2) P - tereny produkcyjne.
2. Do realizacji inwestycji celu publicznego, do których zgodnie z przepisami odrębnymi
zalicza się eksploatacja kopalin, plan wskazuje
obszar oznaczony symbolem PG.
§ 6. W zakresie kształtowania ładu przestrzennego plan ustala zakaz lokalizacji obiektów
budowlanych, za wyjątkiem związanych z eksploatacją i przeróbką kopalin.
§ 7.1. Na terenie objętym planem znajduje
się złoŜe wapieni dewońskich udokumentowane
w kategorii Ci „Radkowice Podwole - Północ”
(Decyzja Nr OŚ.V.7512-9/06 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6.04.2006r.),
którego obszar został przedstawiony na Rysunku
planu.
2. Na terenie objętym planem przebiega
granica obszaru górniczego „Kowala” (Decyzja
Nr 15/99 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych
i
Leśnictwa
z
dnia
23.03.1999r.), która została przedstawiona na
Rysunku planu.
3. Obszar objęty planem w całości znajduje się w terenie górniczym „Kowala” (Decyzja Nr
15/99 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.03.1999r.).
4. Obszar objęty planem w całości znajduje się w terenie górniczym „Radkowice” (Decyzja
Nr 17/99 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6.05.1999r.).
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5. Na terenie objętym planem znajduje się
ujęcie wód podziemnych wraz ze strefą ochrony
bezpośredniej (Decyzja Starosty Powiatu Kieleckiego RO.III.6223-12/2001 z dnia 7.05.2001r.).
6. Plan ustala następujące warunki zagospodarowania dotyczące ochrony środowiska w
obszarze objętym planem:
1) Nakazuje się prowadzenie racjonalnego wykorzystania złóŜ kopalin udokumentowanych
o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) Nakazuje się zagospodarowanie strefy
ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych, oznaczonej na Rysunku planu, zgodnie
z wydaną decyzją administracyjną o której
mowa w ust. 5, w tym:
a) nakazuje się zabezpieczenie terenu przed
wejściem osób trzecich,
b) nakazuje się utrzymanie na terenie strefy
bezwzględnej czystości,
c) nakazuje się zapewnienie odprowadzania
wód opadowych w taki sposób, by nie
mogły przedostawać się do obudowy
studni,
d) nakazuje się umieszczenie na bramie
ogrodzenia tablicy informacyjnej,
e) zakazuje się budownictwa nie związanego ściśle z pracą wodociągu;
f) zakazuje się zajmowania terenu na inne
cele poza ujmowaniem wody;
g) zakazuje się przebywania osób nie związanych z pracą wodociągu,
h) zakazuje się wprowadzania i pobytu
zwierząt,
i) zakazuje się rolniczego i ogrodniczego
wykorzystania terenu,
j) zakazuje się wjazdu pojazdów poza niezbędnymi do usuwania awarii lub wykonywania remontów urządzeń słuŜących
do poboru wody;
3) Nakazuje się prowadzenie racjonalnej gospodarki wodami podziemnymi, w tym z
odwodnienia wyrobisk, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
4) Dopuszcza się odprowadzanie wód z odwodnienia wyrobisk do rzeki Bobrzy poprzez
instalację odwodnieniową zakładu górniczego „Radkowice”, połoŜonego przy południowej granicy obszaru objętego planem,
na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
5) Zakazuje się lokalizacji instalacji związanych
z wytwarzaniem lub oczyszczaniem ścieków
sanitarnych i przemysłowych;
6) Zakazuje się gromadzenia, składowania i
unieszkodliwiania odpadów, za wyjątkiem
odpadów wydobywczych;
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7) Dopuszcza się składowanie mas ziemnych i
skalnych;
8) Nakazuje się zabezpieczenie wyrobisk przed
niekontrolowanym składowaniem odpadów;
9) Nakazuje się oddzielne usunięcie i spryzmowanie warstwy próchnicznej z gruntów rolnych;
10) Nakazuje się rekultywację, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
7. Plan nie określa zasad ochrony dóbr kultury, bowiem w granicach obszaru objętego
planem nie występują obiekty i obszary objęte
formami ochrony zabytków lub o cechach zabytkowych lub historycznych.
8. Plan nie określa zasad kształtowania
przestrzeni publicznych, poniewaŜ w obszarze
objętym planem nie występują przestrzenie publiczne.
9. Plan nie wskazuje terenów do scalenia i
podziału.
§ 8.1. Plan ustala następujące kierunki obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem:
1) W zakresie komunikacji samochodowej - z
drogi wewnętrznej połoŜonej na południe od
obszaru objętego planem, na terenie zakładu
górniczego „Radkowice”, która posiada
wjazdy i zjazdy na drogę wojewódzką w
gminie Morawica;
2) W zakresie komunikacji kolejowej - z linii
kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków, poprzez
bocznicę kolejową na terenie zakładu górniczego „Radkowice”;
3) W zakresie miejsc parkingowych - nie ustala
się minimalnej liczby miejsc parkingowych,
poniewaŜ nie planuje się realizacji obiektów
zaplecza socjalnego lub biurowego.
2. Plan nie wskazuje dróg publicznych do
realizacji na terenie objętym planem.
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§ 9.1. Plan ustala następujące zasady obsługi w media terenów objętych planem:
1) Odprowadzanie wód z odwodnienia wyrobiska - dla terenu PG wskazuje się odwodnienie wyrobiska w kierunku południowym, czyli istniejącego zakładu górniczego „Radkowice”, skąd wody mogą być zrzucane do rzeki
Bobrzy;
2) Dopuszcza się inny sposób odwodnienia
wyrobiska;
3) Zaopatrzenie w energię elektryczną - z leŜących poza obszarem objętym planem sieci
poprzez rozbudowę istniejącej sieci średniego napięcia oraz realizację stacji transformatorowych w granicach terenów P i PG;
4) Zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia
wskazanego na Rysunku planu;
5) Usuwanie i utylizacja odpadów wydobywczych - w obszarze objętym planem w terenie P oraz w części terenu PG dopuszcza się
składowanie odpadów wydobywczych powstałych przy eksploatacji kopaliny ze złoŜa Radkowice Podwole Północ;
6) Nakazuje się wywoŜenie wszystkich wytwarzanych odpadów, poza wymienionymi w
pkt 5, systemem zorganizowanym przez firmy posiadające stosowane decyzje;
7) Ustala się unieszkodliwianie odpadów, poza
wymienionymi w pkt 5, w obiektach zlokalizowanych poza obszarem planu;
8) W przypadku kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z planowanym zagospodarowaniem, dopuszcza się przebudowę
sieci, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez zarządcę sieci.
2. Ze względu na specyfikę przyszłego zagospodarowania obszaru objętego planem, plan
nie ustala zasad zaopatrzenia w zakresie:
1) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych i przemysłowych;
2) Zaopatrzenie w gaz i energię cieplną;
3) Telekomunikacji.

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 10.1. Dla terenu eksploatacji górniczej
oznaczonego na Rysunku planu symbolem PG,
plan ustala:
1) Podstawowe przeznaczenie - tereny eksploatacji górniczej kopalin wraz z lokalizacją
obiektów i urządzeń budowlanych słuŜących
bezpośrednio wydobyciu i przeróbce kopaliny,
w tym wyrobiska, taśmociągi, urządzenia przeróbcze, instalacje do odwadniania wyrobiska,
składowiska mas ziemnych i skalnych, składowiska odpadów wydobywczych itp;

2) Uzupełniające przeznaczenie - drogi wewnętrzne, place manewrowe, składowiska,
magazyny, taśmociągi oraz związane z nimi
urządzenia budowlane.
2. Plan ustala podział terenu eksploatacji
górniczej (PG) na następujące sektory o róŜnym
sposobie zagospodarowania, oznaczone kolejnymi cyframi:
1) 1 - sektor odkrywkowej eksploatacji złoŜa
(wyrobisko);
2) 2 - sektor zaplecza eksploatacji.
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3. Plan ustala następujące zasady zagospodarowania dla sektora 1 - odkrywkowa eksploatacja złoŜa kopalin:
1) Dopuszcza się etapową eksploatację złoŜa;
2) Określa się granicę obszaru eksploatacji kopaliny, zgodnie z Rysunkiem planu;
3) Odległość wyrobiska od granicy północnej
sektora 1 nie moŜe być mniejsza niŜ 6 m;
4) Maksymalna głębokości wyrobiska, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
5) Maksymalne nachylenie skarp wyrobiska
końcowego w nadkładzie i dla poszczególnych pięter wydobywczych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) Eksploatacja złoŜa kopalin nie moŜe naruszać
stanu technicznego linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków oraz nr 73 Sitkówka Nowiny
- Busko Zdrój oraz drogi wewnętrznej połoŜonej przy północnej granicy obszaru objętego planem;
7) Dopuszcza się lokalizację składowiska mas
ziemnych i skalnych;
8) Dopuszcza się lokalizację składowisk odpadów wydobywczych;
9) Dopuszcza się lokalizacje obiektów budowlanych określonych w ust. 1;
10) Dopuszcza się realizację obiektów budowlanych o gabarytach określonych przez wymogi technologiczne;
11) Nakazuje się likwidację wymienionych w
ust 1 obiektów budowlanych po zakończeniu
eksploatacji złoŜa;
12) Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury
technicznej związanej z eksploatacją kopalin.
4. Plan ustala następujące zasady zagospodarowania dla sektora 2 - zaplecze eksploatacji:
1) Dopuszcza się lokalizacje obiektów budowlanych określonych w ust. 1 pkt 2;
2) Dopuszcza się składowanie mas ziemnych i
skalnych oraz odpadów wydobywczych.
5. Plan wyznacza teren PG do rekultywacji
i ustala następujące kierunki rekultywacji dla
poszczególnych sektorów terenu PG:
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a) dla sektora 1 - kierunek wodny.
b) dla sektora 2 - kierunek leśny.
§ 11.1. Dla terenu przemysłowego oznaczonego na Rysunku planu symbolem P, plan
ustala następujące przeznaczenie:
1) Podstawowe przeznaczenie - tereny produkcyjne związane z eksploatacją i przeróbką
kopalin, w tym: zakład przeróbczy kopalin,
taśmociągi do transportu kopaliny oraz mas
ziemnych i skalnych, składowiska produktów
i półproduktów, drogi wewnętrzne, place
manewrowe, miejsca postojowe dla parku
maszynowego wykorzystywanego do eksploatacji kopaliny, wiaty, zbiorniki wodne i
instalacje słuŜące odwodnieniu wyrobiska,
magazyny;
2) Uzupełniające przeznaczenie - tereny składowania mas ziemnych i skalnych oraz odpadów wydobywczych, drogi wewnętrzne,
bocznica kolejowa.
2. Plan ustala następujące zasady zagospodarowania terenu produkcyjnego - P:
1) Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z przetwarzania kopalin
określonych w ust. 1;
2) Dopuszcza się realizację obiektów budowlanych o gabarytach określonych przez wymogi technologiczne;
3) Dopuszcza się instalację zakładu przeróbczego;
4) Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury
technicznej;
5) Adaptuje się istniejące składowiska mas
ziemnych i skalnych oraz odpadów wydobywczych;
6) Nakazuje się likwidację wymienionych w
pkt 1-4 budynków, obiektów budowlanych i
urządzeń po zakończeniu eksploatacji złoŜa.
3. Plan wyznacza teren P do rekultywacji i
ustala
murawowo-zadrzewieniowo-zakrzewieniowy kierunek rekultywacji.

Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 12. Ustala się 30 % stawkę jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
dla terenu PG i P.
§ 13. Traci moc Uchwała Nr RG-XXXVII/271/05
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta gminy Sitkówka-Nowiny w obszarze wyznaczonym
na Rysunkach Planu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk
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Załączniki do uchwały Nr RG-XXXIII/266/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 maja 2009r.

Pomniejszono do celów publikacji
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Załącznik Nr 2
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoŜonego do publicznego
wglądu projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sitkówka Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej
na złoŜu Radkowice Podwole Północ - plan N”
Rada Gminy Sitkówka-Nowiny, po zapoznaniu
się z oświadczeniem Wójta Gminy SitkówkaNowiny, stwierdzającym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany nr 2
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą
„Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej
na złoŜu Radkowice Podwole Północ - plan N”,

w okresie wyłoŜenia tego projektu do wglądu
publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłoŜenia,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.).
Załącznik Nr 3

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Sitkówka-Nowiny o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Rada Gminy Sitkówka-Nowiny po zapoznaniu
się z dokumentacją formalno-prawną zmiany
nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka Nowiny pod nazwą
„Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej
na złoŜu Radkowice Podwole Północ - plan N” oraz
z prognozą skutków finansowych uchwalenia
zmiany planu, rozstrzyga co następuje:
1. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasa-

dach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, jest załącznikiem
Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia
zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy SitkówkaNowiny pod nazwą „Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złoŜu Radkowice Podwole Północ - plan N”..
2. W obszarach w/w zmiany planu nie przewiduje się realizacji nowych układów drogowych i nowej infrastruktury technicznej naleŜących do zadań własnych gminy, o których
mowa w art. 20 ust 1 powołanej wyŜej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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