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2118
UCHWAŁA Nr XXVI/440/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie województwa na 2009 rok
Na podstawie art. 18, pkt 6 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271,

Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206;
z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658,
z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271

1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458) oraz
art. 184, ust. 1, pkt 2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz.
319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218,
Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r.
Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112,
Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, poz. 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100) - uchwala się,
co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetu województwa na 2009 rok, polegających na przesunięciu między działami i rozdziałami na kwotę 1.091.283,94 zł.,
zmniejszenie w:
- dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej,
rozdziale 85395 - Pozostała działalność
1.091.283,94 zł.,
zwiększenie w:
- dziale 801 - Oświata i wychowanie,
rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1.091.283,94 zł..
PowyŜsze zmiany dotyczą realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 12238 

Poz. 2118

w Kielcach projektów pn.: „E-Belfer - przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu
w nauczaniu i samokształceniu” oraz „Szkolny
MenadŜer Projektów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4 Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej na kwotę 1.091.283,94 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany odnoszą się do danych zawartych w załączniku Nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu województwa na 2009 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wiceprzewodniczący Sejmiku: J. śurek

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Poz. 2119
Załączniki do uchwały Nr XXVI/440/09
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 kwietnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271

 12241 

Poz. 2119

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Załącznik Nr 7

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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2119
UCHWAŁA Nr XXVI/441/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie województwa na 2009 rok
Na podstawie art. 18, pkt 6 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590; z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206;
z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658,
z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.
1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458) art. 3,
ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r.
dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539, Nr 220, poz.
1419; z 2009r. Nr 1, poz. 2) i art. 184, ust. 1, pkt 1,
2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.
708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381,
Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984;
z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317,
Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r.
Nr 19, poz. 100) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu
województwa na 2009 rok o łączną kwotę
15.123,26 zł., stanowiącą środki pochodzące ze
zwrotu niewykorzystanych dotacji przez beneficjenta wraz z odsetkami dotyczące Działań w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013,
z tego:
- dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
501,63 zł.,
z przeznaczeniem na:
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
501,63 zł.,
- dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała
działalność o kwotę
14.621,63 zł.,
z przeznaczeniem na:
Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
1.016,00 zł.,
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”
13.337,85 zł.,
Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
267,78 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
województwa na 2009 rok o łączną kwotę
15.123,26 zł.,
z tego:
- dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
501,63 zł.,
z przeznaczeniem na:
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
501,63 zł.,
- dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała
działalność o kwotę
14.621,63 zł.,
z przeznaczeniem na:
Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
1.016,00 zł.,
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”
13.337,85 zł.,
Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
267,78 zł.,
PowyŜsze środki przeznaczone zostaną na zwrot
niewykorzystanych przez beneficjenta dotacji
rozwojowych wraz z odsetkami,
2. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność na kwotę 0,99 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wiceprzewodniczący Sejmiku: J. śurek

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Poz. 2119 i 2120
Załączniki do uchwały Nr XXVI/441/09
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 kwietnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Załącznik Nr 2

2120
UCHWAŁA Nr XXVI/442/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie województwa na 2009 rok
Na podstawie art. 18, pkt 6 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590; z 2002r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206;

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Poz. 2120

z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658,
z 2007r. Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.
1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458) oraz
art. 184, ust. 1, pkt 2-4, art. 168, ust. 2, pkt 5
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.
708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381,
Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984;
z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317,
Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r.
Nr 19, poz. 100) - uchwala się, co następuje:

z tego:
- dział 801 - Oświata i wychowanie 10.000,00 zł.,
rozdział 80132 - Szkoły artystyczne 10.000,00 zł..
PowyŜsze zmiany pozwolą na zakup instrumentu
muzycznego dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Ludomira RóŜyckiego w Kielcach.

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
województwa na 2009 rok o kwotę 10.000,00 zł.,

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty
wydatków, o których mowa w § 1 są przychody
pochodzące z nadwyŜek z lat ubiegłych w wysokości 10.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku: J. śurek
Załączniki do uchwały Nr XXVI/442/09
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 kwietnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Poz. 2121 i 2122

2121
UCHWAŁA Nr XXXIII/156/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu i udzielenia absolutorium
dla Wójta Gminy w Bałtowie
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 i art. 60,
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) Rada Gminy w Bałtowie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budŜetu
Gminy Bałtów za 2008 rok oraz po zapoznaniu
się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu - przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy w Bałtowie z wykonania
budŜetu gminy za 2008 rok.
§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi
Gminy w Bałtowie z wykonania budŜetu za 2008 rok.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki

2122
UCHWAŁA Nr XXXIII/158/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm). oraz
art. 165, 165a, art. 167 ust. 1 i 2, oraz art. 184
ust. 1 pkt 1, 2, 14, 15 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r,
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy
w Bałtowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały o kwotę 40.862 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały o kwotę 40,862 zł.
§ 3. Załącznik nr 3a do uchwały budŜetowej „Zadania inwestycyjne roczne” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do uchwały budŜetowej
,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień (Umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2009r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 9 do uchwały budŜetowej
„Dotacje celowe” otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Poz. 2122
Załączniki do uchwały Nr XXXIII/158/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 27 kwietnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Załącznik Nr 4

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Załącznik Nr 5

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 271
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2123
UCHWAŁA Nr XXXIII/159/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/154/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem
do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalania wysokości stawki procentowej
opłaty adiacenckiej na terenie gminy Bałtów
2. § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się stawkę
procentową opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury
technicznej z ograniczeniem do inwestycji w
zakresie wodociągów i kanalizacji w wysokości 50 % róŜnicy między wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń
infrastruktury technicznej z ograniczeniem
do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, a wartością tej nieruchomości po ich
wybudowaniu - dla nieruchomości bez
względu na rodzaj i połoŜenie z wyłączeniem
nieruchomości przeznaczonych w planie
miejscowym na cele rolne i leśne.
3 § 7 skreśla się.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 144, 146 ust. 2 i 148 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/154/2009 Rady
Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. w
sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie
infrastruktury technicznej z ograniczeniem do
inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji,
ustalania wysokości stawki procentowej opłaty
adiacenckiej na terenie gminy Bałtów wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 otrzymuje brzmienie:
1) Wartość świadczeń wniesionych w
gotówce przez właściciela lub uŜytkownika
wieczystego nieruchomość po zwaloryzowaniu, zaliczona zostanie na poczet opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów
i kanalizacji.
2) Świadczenia wniesione w gotówce
zostaną zwaloryzowane według średniorocznego wskaźnika cen towarów usług konsumpcyjnych ustalonego za rok poprzedni.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki

2124
UCHWAŁA Nr XXXIII/160/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. z 2006r.

Dz. U. Nr 97, poz. 674), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
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gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2005r.
Dz. U. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający
wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków
socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Bałtów w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
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§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/126/2008
Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego
zasady wynagradzania nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenie na rok 2009.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie oraz na tablicy
ogłoszeń w szkołach podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest
Gmina Bałtów.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/160/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 27 kwietnia 2009r.

Regulamin
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom
zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Gminy Bałtów
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. 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.
z 2005r. Nr 22. poz. 181 z póź. zmianami)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

§ 2. Regulamin określa:
wysokość dodatku motywacyjnego,
dodatku za wysługę lat,
dodatku funkcyjnego,
dodatku za warunki pracy,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe,
nagród ze specjalnego funduszu nagród,
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
nauczycielskiego dodatku wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bałtów

Rozdział II
Dodatek motywacyjny
§ 3.1. 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 dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami kla-
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2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

syfikacji lub promocji, efektami egzaminów i
sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz
innych urządzeń szkolnych,
prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń słuŜbowych,
przestrzeganie dyscypliny pracy,
zaangaŜowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt. 2 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

 12261 

Poz. 2124

do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły (placówki):
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia
nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających
na celu promowanie szkoły;
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,
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 Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
§ 4. Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela - w wysokości od 3 do 6 % średniego
wynagrodzenia nauczyciela staŜysty na jeden
pełny etat nauczyciela, a dla dyrektorów szkół od
5 do 30 % średniego wynagrodzenia nauczyciela
staŜysty.
§ 5.1. Wysokość dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w
oparciu o opracowane kryteria w wysokości:
do 30 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
przyznaje się na czas określony, nie krótszy niŜ
4 miesiące i nie dłuŜszy niŜ 1 rok,
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów
szkół przyznaje wójt na czas określony, nie dłuŜ-
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szy niŜ 6 miesięcy w wysokości do 30 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli
i dyrektorów moŜe być przyznany dwa razy do
roku.
§ 6.1. Prawo do dodatku motywacyjnego
nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku
szkolnego w danej szkole, zaś na stanowisku
dyrektora okres ten moŜna skrócić do pół roku.
2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje
za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na:
1) urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnieniu lekarskim dłuŜszym niŜ jeden
miesiąc.

Poz. 2124

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie
przysługuje w okresie:
1) przebywania na urlopie zdrowotnym,
2) zwolnienia lekarskiego dłuŜszego niŜ jeden
miesiąc.
§ 7.1. Nauczycielom uzupełniającym etat
w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu
z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
2. Nauczycielom przeniesionym na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek
motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której
nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu
opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
§ 8. Dodatek motywacyjny wypłaca się
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III
Dodatek za wysługę lat
§ 9.1. Wysokość oraz warunki nabywania
przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę
lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.)
oraz § rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r., o którym
mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
2. Nauczycielom przysługuje dodatek za
wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia
zasadniczego za kaŜdy rok pracy, wypłacany w
okresach miesięcznych poczynając od czwartego
roku pracy z tym, ze dodatek ten nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
3. Do okresów pracy uprawniających do
dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeŜeli
z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresów pracy, od których zaleŜą uprawnienia pracownicze.
4. Minister właściwy do spraw edukacji w
porozumieniu z ministrem do spraw pracy,
określi w drodze rozporządzenia, szczególne
przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz

innych okresów uprawniających do dodatku za
wysługę lat.
5. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyŜszej stawki tego dodatku, jeŜeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do
dodatku lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
3) za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy
z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości takŜe w okresie
przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.
7. Dodatek za wysługę lat wypłaca się
z góry.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
§ 10.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów
szkół (placówek) przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne sta-

nowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły (placówki).
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2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły
przyznaje się za:
1) warunki organizacyjne, m.in.:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę zastępców,
2) efektywność funkcjonowania szkoły, 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;
3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów,
c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,
zawodach.
§ 11.1. 1. Nauczycielom, którym powierzono w szkołach i placówkach stanowiska kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
a) dla dyrektora szkoły liczącej do 8 oddziałów
od 250 zł do 500 zł
b) dla dyrektora szkoły liczącej 9 do 16 oddziałów od 400 zł do 900 zł
c) dla wicedyrektora szkoły liczącej 9 do 16 oddziałów od 300 zł do 500 zł
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.
§ 12.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny z tytułu:
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1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu, w wysokości 2 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela, za kaŜdego nauczyciela powierzonego opiece. Dodatek ten będzie wypłacany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy staŜysty w danej szkole.
2) powierzenia wychowawstwa klasy a) 2 % do 5 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela w szkołach podstawowych
b) 3 % do 6 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela w gimnazjum
- w przypadku, gdy wychowawstwo
pełni więcej niŜ jedna osoba, dodatek
przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby zajęć w danym oddziale.
§ 13.1. Prawo do dodatku funkcyjnego,
o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2 oraz w § 12,
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, 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 lub wychowawstwa, w związku z upływem okresu powierzenia tego stanowiska, wcześniejszego odwołania lub innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie
pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - od tego dnia.
3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego,
o którym mowa w § 11 ust 1-3, nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w § 12 ust. 1
pkt. 1-2.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. Dodatek funkcyjny przyznaje się w porozumieniu z organizacjami związkowymi

Rozdział V
Dodatek za warunki pracy
§ 14.1. Za pracę w trudnych warunkach
uznaje się:
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach
łączonych,

b) prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziećmi
zakwalifikowanymi do nauczania indywidualnego w zakresie szkoły specjalnej.
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§ 15.1. Za pracę w trudnych warunkach
przysługuje dodatek w wysokości 25 % stawki
godzinowej za kaŜdą przepracowaną godzinę
nauczania w trudnych warunkach.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewyko-
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nywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego
3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 16.1. 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 lub szkodliwych dla zdrowia) 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, uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia)
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 „0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny”
liczy się za pełną godzinę.

§ 17.1. 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 L’, 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 godziny faktycznie zrealizowane i jest
wypłacane z dołu.

Rozdział VII
Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe
§ 18.1. Nauczycielowi, który sprawował
opiekę nad dziećmi wyjeŜdŜającymi do innych
miejscowości w ramach tzw. „Zielonych Szkół”
dyrektor szkoły (placówki) moŜe przyznać odrębne wynagrodzenie jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

2. Nauczycielowi, który w dniu wolnym od
pracy realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymuje za ten dzień
innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za kaŜdą godzinę pracy obliczone
jak za godzinę ponadwymiarowa.
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Rozdział VIII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 19.1. Za wieloletnią pracę nauczyciel
otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1) za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia zasadniczego
2) za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia zasadniczego
3) za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia zasadniczego
4) za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia zasadniczego
5) za 40 lat pracy - 250 % wynagrodzenia zasadniczego
2. Nauczycielowi przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika
w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego wg
zasad określonych w ustawie z dnia 12 grudnia
1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budŜetowej (Dz. U.
Nr 160 poz. 1080 z póz. zmianami)
§ 20.1. Nauczyciele mogą otrzymywać
nagrody ze specjalnego funduszu nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie
z art. 49 Karty nauczyciela.
2. W budŜecie Gminy Bałtów 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.
§ 21. Nagrody, o których mowa w § 20,
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.
§ 22.1. Nagrodę organu prowadzącego
przyznaje Wójt Gminy:
1) dyrektorom szkoły z własnej inicjatywy,
2) nauczycielom na wniosek dyrektora szkoły.
3) z wnioskiem o przyznanie nagrody organu
prowadzącego moŜe wystąpić organizacja
związkowa zrzeszająca nauczycieli
2. Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Zakładowej Organizacji Związkowej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
powinien być zaopiniowany przez Radą Pedago-

giczną i Zakładową Organizację Związkową oraz
powinien zawierać następujące dane kandydata
do nagrody:
1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) informację o wykształceniu, stopniu awansu
zawodowego,
4) staŜ pracy pedagogicznej,
5) nazwę szkoły,
6) zajmowane stanowisko,
7) otrzymane dotychczas nagrody
8) ocenę pracy pedagogicznej,
9) uzasadnienie, w którym naleŜy zamieścić
informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu
ostatniej nagrody
4. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję
do spraw nagród powołaną przez organ prowadzący, w skład której wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele organu prowadzącego,
2) po jednym przedstawicielu organizacji związkowej,
3) przedstawiciel Komisji Oświaty
§ 23. Nagroda, o której mowa w § 20, moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada
co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej
oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 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,
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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,
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) organizuje 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,

Poz. 2124

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących
pracę w zawodzie nauczyciela.
§ 24. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis
zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 25.1. 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 organu prowadzącego.
3. Wysokość nagrody dyrektora wynosi do 80 %
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty.
4. Wysokość nagrody organu prowadzącego wynosi do 200 % średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty.

Rozdział IX
Dodatek mieszkaniowy
§ 26. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w
szkole prowadzonej przez Gminę Bałtów przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy,
którego wysokość uzaleŜniona jest od stanu
rodzinnego nauczyciela.
§ 27. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 3 %
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 4 %
3) przy trzech osobach w rodzinie - 5 %
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 6 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego zgodnie z ustawą
z dnia 10 października 2002r, o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.
1679 z póź. zmianami).
§ 28.1. Do członków rodzin, o której mowa
w § 28, zalicza się:
1) nauczyciela,
2) współmałŜonka,

3) dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu
nauczyciela do ukończenia 18 roku Ŝycia lub
do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej lub ponad gimnazjalnej,
nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 21 roku
Ŝycia.
4) niepracujące dzieci będące studentami do
czasu ukończenia studiów wyŜszych, jednak
nie dłuŜej niŜ do ukończenia 26 roku Ŝycia.
5) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
2. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny, których mowa w ust. 1 nauczyciel
otrzymujący dodatek jest obowiązany bezzwłocznie powiadomić organ prowadzący. W przypadku nie powiadomienia organu prowadzącego szkołą o zmianie liczby członków rodziny,
nienaleŜnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
§ 29. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej
w § 28. MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcą, który będzie im wypłacał ten dodatek.
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§ 30. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli o których mowa w § 30, na ich
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.
§ 31. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie
§ 32. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy
a takŜe w okresach:

Poz. 2124

1) nic świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie
2) pobierania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej: w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta
4) korzystania z urlopu wychowawczego
§ 33. Dodatek wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział X
Nauczycielski dodatek wiejski
§ 34. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście
liczącym do 5 000 mieszkańców, przysługuje
odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 35. Dodatek przysługuje nauczycielom
zatrudnionym co najmniej w wymiarze nie niŜszym od połowy tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin.
§ 36. Dodatek wiejski przysługuje w okresie wykonywania pracy a takŜe w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie
2) pobierania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej: w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa była zawarta
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
§ 37. Dodatek wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 38.1. 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).
§ 39.1. 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.
§ 40. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku
szkolnego, na który został ustalony plan zajęć,
rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje
z datą ustania stosunku pracy z tym, Ŝe wszystkie
przepracowane miesiące, bez względu na wymiar
zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi
prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
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§ 41. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych:
1) Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd
Oddziału ZNP w Bałtowie

Poz. 2124, 2125 i 2126

2) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”
w Ostrowcu Świętokrzyskim

2125
UCHWAŁA Nr XXXIII/161/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/158/2005 z dnia 23 lutego 2005r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
zmienionej Uchwałą Nr XXXI/190/2005 z dnia 25 listopada 2005r.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18
ust 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U,
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy uchwala, co następuje:

w Ostrowcu Ś w. ul. Wardyńskiego 15a,
27-400 Ostrowiec Św. Punkt Obsługi Klienta
w Bałtowie, Bałtów 32c, 27-423 Bałtów na
podstawie odrębnej umowy”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Bałtów oraz Kierownikowi
Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Bałtowie.

§ 1. W Uchwale Nr XXV/158/2005 Rady
Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2005r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie zmienionej Uchwałą Nr XXXI/190/2005 z dnia 25 listopada 2005r. - w załączniku pod nazwą „Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie” wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 skreśla się pkt 5a,
2. w § 3 skreśla się pkt 6,
3. skreśla się § 8a,
4. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Obsługę
kasową Ośrodka prowadzi Bank Spółdzielczy

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki

2126
UCHWAŁA Nr XXXIII/162/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogę gminną o nazwie: „Michałów przez wieś”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 1425 poz. 1591 z późn. zm.),
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r,
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.
115 z późn. zm.) oraz Uchwały Zarządu Powiatu
Ostrowieckiego Nr 49/2009 z dnia 22.04.2009r.
w sprawie wyraŜenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej o nazwie: „Michałów przez
wieś” połoŜonej w miejscowości Michałów, stanowiącą działkę nr 391, Rada Gminy w Bałtowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawić kategorii drogę gminną
o nazwie „Michałów przez wieś” o przebiegu:

„Od drogi powiatowej Nr 0683T (Michałów Kazimierzówka - Okół) - przez wieś do gr. lasu”
połoŜonej w miejscowości Michałów, stanowiącą działkę nr 391 naniesioną na mapkę stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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