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2155
UCHWAŁA Nr XXVII/240/2009
RADY POWIATU W SANDOMIERZU
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, warunki wypłacania nagród, a takŜe wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142,

poz. 1592 z późn. zm), art. 30 ust 6, art. 54 ust. 7 i
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
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roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Poz. 2155

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn.
zm), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,
uchwala się co następuje:

Postanowienia ogólne
§ 1.1. Niniejszy regulamin stosuje się do
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, młodzieŜowym ośrodku wychowawczym, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce zapewniającej
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
- prowadzonych przez Powiat Sandomierski.
2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) szczegółowe warunki przyznawania dodatku
za wysługę lat,
2) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków:
a) motywacyjnego,
b) funkcyjnego,
c) za warunki pracy,
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4) wysokość i warunki wypłacania nagród ze
specjalnego funduszu nagród,
5) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
1) regulaminie - naleŜy przez to rozumieć „Regulamin określający wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania
nagród, a takŜe wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego”,

2) Karcie Nauczyciela - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z
póź. zm.),
3) rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22 poz. 181 z póź. zm.),
4) organie prowadzącym - naleŜy przez to rozumieć Powiat Sandomierski,
5) szkole - naleŜy przez to rozumieć szkołę, zespół szkół, młodzieŜowy ośrodek wychowawczy, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
placówkę zapewniającą opiekę i wychowanie
uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania,
6) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez to
rozumieć dyrektora i wicedyrektora jednostki
organizacyjnej, o której mowa w pkt. 5,
7) nauczycielu bez bliŜszego określenia - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt. 5,
8) klasie - naleŜy przez to rozumieć oddział lub
grupę,
9) uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka,
10) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
11) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy trwający od 1 września danego
roku do 31 sierpnia roku następnego.

Dodatek za wysługę lat
§ 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodat-

ku lub do wyŜszej stawki tego dodatku, jeŜeli
nabycie prawa następuje w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do
dodatku lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
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Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) wzorową pracę wychowawczą, a w
szczególności wzorową realizację programu wychowawczego, umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
d) wdraŜanie innowacji pedagogicznych w
pracy dydaktyczno-wychowawczej,
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a
w szczególności:
a) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
b) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,
c) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej,
d) wzorowe wykonywanie funkcji i dodatkowych zadań,
3) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych oraz na rzecz środowiska,
b) zaangaŜowanie w pracach państwowej
komisji egzaminacyjnej powołanej w
szkole ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia egzaminu maturalnego lub
komisji egzaminacyjnej powołanej do
przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, udział w
komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizacji innych zadań
statutowych szkoły.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora bierze się ponadto
pod uwagę:
1) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające
ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy,
2) realizację zadań i podejmowanie inicjatyw
zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,
3) prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami finansowymi,
4) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych,
5) przestrzeganie dyscypliny pracy:
a) prawidłowe stosowanie ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, przepisów prawa pracy i przepisów BHP,
b) terminowe i rzetelne wykonywanie uchwał i zaleceń organu prowadzącego,
c) realizację ustaleń rady pedagogicznej.
§ 5.1. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczoną na wypłatę dodatków
motywacyjnych w poszczególnych szkołach w
wysokości od 1-5 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w
granicach przyznanych szkole środków budŜetowych.
3. Dodatek motywacyjny
przyznaje Zarząd Powiatu.

dyrektorowi

4. Dodatek motywacyjny nauczycielowi
przyznaje dyrektor szkoły.
5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
moŜe być przyznawany w wysokości nie niŜszej
niŜ 5 % i nie wyŜszej niŜ 30 % kwoty przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych w
danej szkole.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ 3 miesiące i nie
dłuŜszy niŜ 6 miesięcy.
7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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Dodatek funkcyjny
§ 6.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo
inne stanowisko kierownicze przysługuje doda-

tek funkcyjny w wysokości określonej w poniŜszej tabeli:

Tabela stawek dodatków funkcyjnych w zł
Lp.

1.

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

Miesięcznie w złotych
Od
do

stanowisko
Dyrektor szkoły (zespołu)
- do 12 oddziałów
- 13-16 oddziałów
- 17-21 oddziałów
- 22-24 oddziałów
- 25-28 oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu)
do 16 oddziałów
17-21 oddziałów
22-24 oddziałów
25-28 oddziałów
Kierownik warsztatu szkolnego we wszystkich typach szkół
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
Dyrektor młodzieŜowego ośrodka wychowawczego
Wicedyrektor młodzieŜowego ośrodka wychowawczego
Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
Dyrektor placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
Kierownik praktyk i szkolenia praktycznego

2. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach
prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu
pełnienia obowiązków kierowniczych i gaśnie z
pierwszym dniem miesiąca, następującego po
zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego określonego widełkowo uwzględnia się
w szczególności wielkość szkoły, jej warunki
organizacyjne i lokalowe, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz posiadane na ten cel
środki finansowe w budŜecie powiatu.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala:
1) dla dyrektora - Zarząd Powiatu,
2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych, o
których mowa w ust. 1 dyrektor szkoły.
§ 7.1. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ nauczycielowi z tytułu:
1) powierzenia wychowawstwa klasy - w wysokości 90 zł miesięcznie,
2) sprawowanie funkcji opiekuna staŜu w wysokości 50 zł miesięcznie.

350
500
600
700
750

600
850
1.000
1.100
1.200

200
250
300
350
250
200
400
200
250
250

600
650
700
750
600
800
1.500
600
1.100
1000

200

500

2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w
ust 1 pkt. 1 i 2, uwzględniając zakres i złoŜoność
zadań oraz warunki ich realizacji, przyznaje dyrektor szkoły.
§ 8.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 6 ust. 1 oraz w § 7 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. Dodatek funkcyjny, nie przysługuje 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. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy
§ 9. Nauczycielowi pracującemu w trudnych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w

art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 rozporządzenia
oraz poniŜej określonych zasad:
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1) nauczycielom praktycznej nauki zawodu zajęć w szkołach specjalnych przysługuje
dodatek w wysokości 575 zł w ramach środków ustalonych w budŜecie powiatu dla danej jednostki,
2) nauczycielom zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub
na ich rzecz w młodzieŜowym ośrodku wychowawczym przysługuje dodatek w wysokości 780 zł w ramach środków ustalonych w
budŜecie powiatu dla danej jednostki,
3) nauczycielom zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub
na ich rzecz w placówce opiekuńczowychowawczej przysługuje dodatek w wysokości 385 zł w ramach środków ustalonych
w budŜecie powiatu dla danej jednostki,
4) nauczycielom zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego przysługuje dodatek
w wysokości 570 zł, jeŜeli zajęcia prowadzone są w ramach pensum, w ramach środków
ustalonych w budŜecie powiatu dla danej
jednostki,
5) nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości do 20 % stawki
godzinowej, za kaŜdą przepracowaną w tych
klasach lub z tym uczniem godzinę nauczania,
6) nauczycielom prowadzącym badania psychologiczne i pedagogiczne, w tym badania
logopedyczne, udzielanie dzieciom i młodzieŜy pomocy psychologiczno-pedagogicz-
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nej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a
takŜe udzielanie rodzicom i nauczycielom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i
młodzieŜy w poradniach psychologicznopedagogicznych przysługuje do-datek w wysokości 170 zł w ramach środków ustalonych
w budŜecie powiatu dla danej jednostki.
§ 10. Nauczycielom pracującym w warunkach uciąŜliwych przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy zgodnie z art. 34 Karty Nauczyciela i § 9 rozporządzenia w wysokości 105 zł
w ramach środków ustalonych w budŜecie powiatu dla danej jednostki.
§ 11.1. W przypadku zbiegu uprawnień do
dodatku za trudne i uciąŜliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do jednego, wyŜszego dodatku.
2. Dodatki za trudne i uciąŜliwe warunki
pracy wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczyciela obowiązkowego wymiaru godzin w warunkach trudnych.
3. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania
pracy, z którą dodatek jest związany oraz w
okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone, jak za okres
urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 12.1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o
których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
na zasadach określonych w art. 35 Karty, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
2. Przydzielenie godzin ponadwymiarowych dyrektorom wymaga zgody Zarządu Powiatu.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela oblicza się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodat-

ku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, ustala się się mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z
zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,
Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
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pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy
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.
6. Nauczyciele, którzy w dniu wolnym od
pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze otrzymują inny wolny dzień
od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel

Poz. 2156

otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości
ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30. ust. 5 Karty Nauczyciela oraz w § 10 rozporządzenia.
7. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w wysokości stawki
za 1 godzinę ponadwymiarową o ile w czasie
realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania
danej klasy.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.
9. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w
danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 13.1. W budŜecie organu prowadzącego
tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli,
za
ich
osiągnięcia
dydaktycznowychowawcze w wysokości 1 % planowanych
rocznych środków wynagrodzeń osobowych,
zwany dalej „funduszem”, z przeznaczeniem na
wypłaty nagród organu prowadzącego dyrektorów szkół.
2. Ustala się następujący podział środków
funduszu na nagrody organu prowadzącego i
dyrektorów szkół:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektorów szkół,

2) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego, z tym, Ŝe w
przypadku niewykorzystania tej części środków w całości, pozostające środki przechodzą
do części funduszu, o której mowa w pkt 1.
3. Nagrody organu prowadzącego oraz dyrektorów szkół są przyznawane z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
4. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela reguluje odrębna uchwała.

Dodatek mieszkaniowy
§ 14.1. 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
zwany dalej „dodatkiem”.
2. Wysokość dodatku w zaleŜności od liczby członków rodziny, wynosi miesięcznie:
1) dla 1 osoby - 50 zł
2) dla 2 osób - 60 zł
3) dla 3 osób - 75 zł
4) dla 4 i więcej osób - 100 zł
3. Do członków rodziny, o której mowa zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci

(w wieku do 25 lat) i rodziców pozostających na
jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜy
wniosek o jego przyznanie.
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6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonania pracy, a takŜe
w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej: w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby była zawarta 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 przewidzianego w odrębnych przepisach.

Poz. 2155 i 2156

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku
szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
§ 15.1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się
na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek
nauczycieli będących współmałŜonkami.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Zarząd Powiatu.
3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest
miesięcznie z dołu, w dniu wypłaty wynagrodzenia.

Postanowienia końcowe
§ 16.1. Nauczycielom zatrudnionym w
niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę.

4. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o
których mowa w ust. 2 oblicza się mnoŜąc liczbę
dni niewykonania pracy przez stawkę określoną
w ust. 3.

2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a takŜe za inne okresy, za
które na podstawie odrębnych przepisów nie
przysługuje wynagrodzenie.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sandomierzu.
§ 18. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

3. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień
niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 2 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.

Przewodniczący Rady Powiatu: J. Czajka

2156
UCHWAŁA Nr XXV/184/09
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49
ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 54 ust. 3, ust. 5 i ust. 7
oraz art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2
pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wyna-

grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Klimontów w brzemieniu
jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy w
Klimontowie: Nr XIV/104/08 z dnia 7 lutego 2008r
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
i Nr XVI/127/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/104/08
Rady Gminy w Klimontowie.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia
31 grudnia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Rębacz
Załącznik do uchwały Nr XXV/184/09
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 30 stycznia 2009r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Klimontów
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Wynagrodzenie nauczyciela składa
się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego
2) dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.
1 określa art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
- tekst jednolity z późn. zm.) i wynika ono z posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji, wymiaru zajęć obowiązkowych oraz jego stopnia
awansu zawodowego i jest ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
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.).
3. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość:
1) dodatku za wysługę lat;
2) dodatku motywacyjnego;
3) dodatku funkcyjnego;
4) dodatków za pracę w warunkach trudnych i
uciąŜliwych;

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
6) nagrody ze specjalnego funduszu nagród;
7) dodatku mieszkaniowego;
8) dodatku wiejskiego.
4. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1) zasiłku na zagospodarowanie;
2) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę;
3) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
4) wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego
w stan nieczynny;
5) nagród jubileuszowych;
6) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
7) wynagrodzenia za okres ferii szkolnych i
urlopów określają odpowiednio przepisy
ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z
późn. zm.) oraz inne przepisy prawa.
5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. nauczycielach bez bliŜszego określania - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach, przedszkolu; szkołach - rozumie się przez to kaŜdą szkołę,
przedszkole;
2. placówkach - rozumie się przez to kaŜdą
szkołę, przedszkole
3. klasie - rozumie się przez to takŜe oddział lub
grupę;
4. uczniu - rozumie się przez to takŜe wychowanka.

Rozdział 1
Dodatek za wysługę lat
§ 2. Nauczycielom przysługuje dodatek za
wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia

zasadniczego za kaŜdy rok pracy, wypłacany w
okresach miesięcznych poczynając od czwartego
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roku pracy, z tym, Ŝe dodatek ten nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje
nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba, Ŝe przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje równieŜ za dni nieobecności w pracy z powodu nie-
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zdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2. Dodatek za wysługę lat wlicza się do
podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela
wynosi 40,00 zł miesięcznie.
2. Kwotę odpisu na dodatek motywacyjny
dla dyrektorów szkół ustala Wójt Gminy.
3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela jest:
1). uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a). uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela bardzo dobrych wyników nauczania - osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach itp.
b). umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami lub opiekunami,
c). pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów
potrzebujących
szczególnej opieki;
2). wysoka 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 umiejętności zawodowych,
udział w doskonaleniu warsztatu pracy
oraz w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego,
c). wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d). dbałość o mienie szkoły i poszerzanie
bazy dydaktycznej,
e). prawidłowe i terminowe wywiązywanie
się z poleceń słuŜbowych,
przestrzeganie dyscypliny pracy.
3). wysoka, aktualna ocena potwierdzona stosowną dokumentacją:

4). zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3
Karty Nauczyciela, w tym:
a). opiekowanie się samorządem uczniowskim, organizacjami harcerskimi lub innymi organizacjami uczniowskimi i młodzieŜowymi działającymi w szkole,
b). inicjowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową w zakresie oświaty i wychowania,
c). aktywny udział w pracach komisji
przedmiotowych i rady pedagogicznej
placówki,
d). udział w przygotowaniu uczniów do konkursów i innych form współzawodnictwa,
e). udział w przygotowaniu olimpiad, konkursów przedmiotowych i sprawnościowych oraz innych form współzawodnictwa organizowanych w siedzibie placówki lub w najbliŜszym środowisku,
f). udział w organizowaniu szkolnych, międzyszkolnych lub środowiskowych imprez i uroczystości okolicznościowych i
patriotycznych,
g). przejawianie róŜnych form aktywności w
ramach wewnętrznego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
h). inicjowanie wspólnych przedsięwzięć nauczycieli w zakresie profilaktyki wśród
dzieci i młodzieŜy w środowisku lokalnym,
i). podejmowanie współpracy przez nauczycieli
poszczególnych
placówek,
zmierzających do realizacji zadań statutowych tych placówek.
4. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach, przy
ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego
naleŜy obok warunków wymienionych w ust. 2
uwzględniać zaangaŜowanie dyrektora w czynności wynikające z kierowania placówką, a w
szczególności:
1). prawidłowość organizacji pracy placówki;
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2). tworzenie atmosfery i warunków do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników;
3). tworzenie atmosfery i warunków do współpracy wszystkich organów i organizacji działających w placówce oraz umiejętność inicjowania takiej współpracy;
4). dbałość o mienie placówki i zabieganie o
polepszenie istniejącej bazy;
5). prawidłowe dysponowanie przyznanymi
placówce środkami budŜetowymi;
6). efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie;
7). dbałość o pozytywny wizerunek placówki i
promowanie jej osiągnięć w środowisku lokalnym;
8). sprawność organizacyjna i menedŜerska w
nawiązywaniu współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się
kwotowo na czas określony, ale nie krótszy niŜ 3
miesiące i nie dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
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6. Miesięczna kwota dodatku motywacyjnego nie moŜe przekroczyć:
a). dla nauczyciela - 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
b). dla dyrektora szkoły - 10 % wynagrodzenia
zasadniczego dyrektora szkoły.
7. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
zatrudnionych w placówce, w granicach posiadanych środków finansowych, ustala dyrektor
szkoły, w oparciu o wymogi o których mowa w
ust. 3, ust. 5 i ust. 6.
8. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela rozpoczynającego pracę w placówce
moŜe nastąpić po upływie roku.
9. Dodatek motywacyjny dla dyrektora
szkoły określa Wójt w oparciu o wymogi, o których
mowa w ust. 4, ust. 5 i ust. 6.
10. Dodatek motywacyjny wlicza się go do
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w
statucie placówki, przysługuje dodatek funkcyjny.

1). sprawowania funkcji opiekuna staŜu,
2). sprawowania funkcji wychowawcy klasy.
3. Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich
wysokość zawiera tabela:

2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielowi z tytułu:
Lp.
1.
2.

3.

Wyszczególnienie
Dyrektor Przedszkola
a). Dyrektor szkoły podstawowej (zespoły szkół)
b). Dyrektor Gimnazjum
c). Wicedyrektor szkoły podstawowej
d). Wicedyrektor gimnazjum wszystkich typów
e). kierownik świetlicy szkolnej
f). kierownik filii
Pozostałe dodatki:
- opiekun staŜu
- wychowawca klasy

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę w szczególności:
1). prawidłowość organizacji pracy placówki,
2). poprawność pod względem formalnoprawnym podejmowanych decyzji oraz ich
zasadność,
3). przestrzeganie obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników placówki,
4). podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem placówki,

Wysokość stawki dodatku
300,00 zł - 500,00 zł
55 zł od jednego oddziału
65 zł od jednego oddziału
25 zł od jednego oddziału
25 zł od jednego oddziału
100 zł - 150 zł miesięcznie
25 zł od jednego oddziału
30 zł miesięcznie
50 zł miesięcznie

5). liczbę uczniów,
6). liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w placówce,
7). liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,
8). terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań,
9). prawidłowość współpracy z samorządem
terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną
i samorządem uczniowskim,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 277

 12511 

10). współdziałanie ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli placówki.
5. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 3, w granicach określonych
tabelą w oparciu o kryteria określone w ust. 4
ustala dla dyrektorów placówek Wójt Gminy.
6. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych tabelą i w oparciu o kryteria
określone w ust. 4 ustala dla wicedyrektorów i
innych stanowisk kierowniczych przewidzianych
w statucie placówki, dyrektor szkoły.
7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wymienionych w ust. 2 ustala dyrektor
szkoły, w oparciu o tabelę zamieszczona w ust. 3.
8. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna
staŜu przysługuje za kaŜdą osobę powierzoną
danemu nauczycielowi.

Poz. 2156

9. Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa przysługuje za kaŜdą powierzoną klasę,
niezaleŜnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
10. W razie zbiegu tytułu do dwóch lub
więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi
przysługują wszystkie.
11. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
1). w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2). w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
3). w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
4). 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.
12. Dodatek funkcyjny wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Rozdział 4
Dodatki za warunki pracy
§ 6.1. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach lub uciąŜliwych warunkach
przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki
pracy.

czego 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.).

2. Wykaz trudnych i uciąŜliwych warunków
pracy stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego tytułu 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
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22. poz. 181 z późn. zm.).

3. Wysokość dodatku za trudne warunki
pracy, o których mowa w ust. 1 wynosi odpowiednio:
1). dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1-10 %
stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za kaŜdą przepracowaną
godzinę,

§ 7.1. Za pracę w trudnych warunkach
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć
dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach
podstawowych.
2. Za pracę w warunkach uciąŜliwych
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć w
trudnych warunkach, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-

4. Wysokość dodatku za uciąŜliwe warunki
pracy, o których mowa w ust. 2 wynosi odpowiednio:
1). dla nauczycieli, o których mowa w ust. 2-10 %
stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za kaŜda przepracowaną
godzinę.
5. Dodatki wymienione w ust. 3 i ust. 4
wypłacane są za godziny faktycznie odbyte.
6. W razie zbiegu prawa do dodatków, o
których mowa w ust. 3 i 4 nauczycielowi przysługuje kaŜdy z tych dodatków.
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Rozdział 5
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji
programu nauczania w szkołach nauczyciel moŜe być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadaną
specjalnością, których liczba nie moŜe przekroczyć 1/4 obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej
liczby godzin podnadwymiarowych moŜe nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze
nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Dyrektorom i wicedyrektorom będących nauczycielami oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w
placówkach mogą być, po uzyskaniu zgody Wójta, przydzielane godziny ponadwymiarowe
zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 Karty
Nauczyciela.
Dotyczy to równieŜ nauczycieli, którzy obowiązki
kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko kierownicze.
2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem
dodatków za warunki pracy.
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad
wymiarową ustala się dzieląc minimalną stawkę
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, wynikającą z tabeli zaszeregowania przez miesięczną
liczbę godzin, będącą wynikiem przemnoŜenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, Ŝe czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a od 0,5 godziny liczy się
za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel
nie realizował zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

6. W przypadku zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane będzie jedynie za pierwszy dzień przerwy. Za pozostałe dni
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
nie przysługuje.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane będzie za dni, w których
nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn
leŜących po stronie pracodawcy, m.in.:
1). wyjazdu dzieci na wycieczkę lub imprezę,
2). rekolekcji,
3). udziału nauczyciela w konferencji metodycznej.
8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia zaczynają, się
lub kończą w środku tygodnia - za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć określony
w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu,
nie moŜe być jednak większa niŜ liczba godzin
przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.
9. Za godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
10. Wynagrodzenie za godziny doraźnych
zastępstw przysługuje w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe zgodnie z kwalifikacjami.
11. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym
od pracy realizują planowane i odpowiednio
udokumentowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten
dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne
wynagrodzenie za efektywnie przepracowane
godziny ponadwymiarowe z zastrzeŜeniem
ust. 12 - nie więcej jednak niŜ za 4 godziny.
12. Nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycz-
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nych, wychowawczych lub opiekuńczych, nie
przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

acjach, gdy brak jest innego nauczyciela do
prowadzenia zajęć.

13. Dyrektorowi szkoły przysługuje prawo
do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych, w wyjątkowych sytu-

14. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Rozdział 6
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 9.1. Zachowuje się specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z
przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół.
2. Z wyodrębnionego funduszu, o którym
mowa w ust. 1 przeznacza się:
1). 50 % środków na nagrody organu prowadzącego zwane nagrodą Wójta
2). 50 % środków na nagrody dyrektora Szkoły.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 2 są
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.
4. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
jednego roku.
5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta występuje:
1). dyrektor placówki - dla nauczyciela zatrudnionego w tej placówce,
2). organ nadzoru pedagogicznego - dla dyrektora lub nauczyciela placówki,
3). rada pedagogiczna - dla dyrektora lub nauczyciela placówki,
4). związki zawodowe - dla dyrektora lub nauczyciela placówki.
6. Wnioski o nagrodę Wójta, o których
mowa w ust. 5 składa się w terminie do dnia
30 września kaŜdego roku.
7. Nagroda, o której mowa w ust. 2 pkt. 1,
moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada wysoką ocenę pracy pedagogicznej oraz
spełnia co najmniej 5 z następujących kryteriów:
1). osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzanych
w szkole,
2). osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do
udziału w konkursach, zwodach, turniejach,
olimpiadach szczebla co najmniej powiatowego,

3). posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej
i opiekuńczej
4). podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowuje publikacje fachowe związane z działalnością zawodową,
5). przygotowuje i wzorowo organizuje okolicznościowe uroczystości szkolne lub angaŜuje się w
organizacje uroczystości patriotycznych,
6). przygotowuje lub bierze udział w organizacji
imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
7). prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole organizując wycieczki
umoŜliwiające uczniom udział w Ŝyciu kulturalnym (koncerty, wystawy, spektakle) oraz
wycieczki, obozy i rajdy krajoznawczoturystyczne,
8). organizuje w szkole letni lub zimowy wypoczynek dla młodzieŜy,
9). zabiega o pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej i uzyskuje wymierne
efekty w tej pracy,
10). prowadzi lub organizuje działalność w zakresie zapobiegania i zwalczania przejawów patologii społecznej wśród młodzieŜy szkolnej,
a w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
11). organizuje współpracę szkoły z instytucjami
oraz organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i usuwania wszelkich
przejawów patologii społecznej,
12). podejmuje inicjatywy w ramach rady pedagogicznej, zmierzające do zapewnienia i poprawy efektywności kształcenia i wychowania oraz higieny i bezpieczeństwa uczniów
lub wychowanków,
13). organizuje i rozwija formy współpracy i
współdziałania rodziców w Ŝyciu szkoły,
14). organizuje i rozwija formy współpracy szkoły
z organizacjami harcerskimi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w środowisku
lokalnym, które prowadzą statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania,
15). uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego i bierze aktywny
udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia,
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16). udziela pomocy nauczycielom podejmującym pracę w zawodzie nauczycielskim,
17). wspiera działalność szkolnych organizacji
uczniowskich lub młodzieŜowych podejmując opiekę nad tymi organizacjami i uzyskuje
korzystne rezultaty w organizowaniu samorządności uczniowskiej,
18). dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz.
8. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach, kandydaci
do nagrody powinni spełniać o najmniej 3 kryteria wymienione w ust. 7 oraz co najmniej 4 kryteria w zakresie organizacji placówki, do których
zalicza się w szczególności:
1). prawidłowo organizuje pracę placówki tworząc warunki do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników oraz systematycznie nadzoruje pracę wszystkich organów
działających w placówce,

Poz. 2156

2). twórczo wykorzystuje wyniki wewnętrznej i
zewnętrznej oceny pracy placówki,.
3). ze szczególną starannością dba o mienie
placówki i zabiega o polepszenie istniejącej
bazy,
4). prawidłowo dysponuje przydzielonymi w
szkole środkami budŜetowymi,
5). uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu
środków finansowych z innych źródeł i
optymalnie nimi dysponuje,
6). dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz,
7). posiada wymierne efekty organizacyjne i
menedŜerskie we współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi.
9. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę
Wójta, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w teczce jego akt osobowych.
10. Dyrektor placówki ustala kryteria i tryb
przyznawania nagród dyrektora.

Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy
§ 10.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin na terenie
wiejskim i posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
1). 5 % wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę określonego ustawą z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn.
zm.) przy jednej - dwóch osobach w rodzinie,
2). 8 % wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę określonego ustawą z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn.
zm.) przy trzech i więcej osobach w rodzinie.

5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1). niezaleŜnie od tytułu pranego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2). 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.

8. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w
okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach:
1). nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2). pobierania zasiłku 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.
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Rozdział 8
Dodatek wiejski
§ 11. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu na terenie wsi w wymiarze nie
niniejszym niŜ połowa tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru godzin, przysługuje odrębny
dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 12.1. Nauczycielom zatrudnionym w
niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, określonych w umowie o pracę.

3. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień
nie wykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 2 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia przez 30.

2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a takŜe za inne okresy, za
które na podstawie odrębnych przepisów nie
przysługuje wynagrodzenie.

4. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o
których mowa w ust. 2, oblicza się mnoŜąc liczbę
dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 3.
§ 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.

2157
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UCHWAŁA Nr XXVII/207/09
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego
funduszu na nagrody stanowiących co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 ust. 2,
art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. z
2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy w Klimontowie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zachowuje się specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z
przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół.
2. Z wyodrębnionego funduszu, o którym
mowa w ust. 1 przeznacza się:
1) 50 % środków na nagrody organu prowadzącego zwane nagrodą Wójta
2) 50 % środków na nagrody dyrektora Szkoły.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 2 są
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.
4. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
jednego roku.
5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta występuje:
1) dyrektor placówki - dla nauczyciela zatrudnionego w tej placówce,
2) organ nadzoru pedagogicznego - dla dyrektora lub nauczyciela placówki,
3) rada pedagogiczna - dla dyrektora lub nauczyciela placówki,
4) związki zawodowe - dla dyrektora lub nauczyciela placówki.
6. Wnioski o nagrodę Wójta, o których
mowa w ust. 5 składa się w terminie do dnia
30 września kaŜdego roku.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 277

7. Nagroda, o której mowa w ust. 2 pkt. 1,
moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada wysoką ocenę pracy pedagogicznej oraz
spełnia co najmniej 5 z następujących kryteriów:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzanych
w szkole,
2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału
w konkursach, zwodach, turniejach, olimpiadach szczebla co najmniej powiatowego,
3) posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej
i opiekuńczej,
4) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdraŜania nowatorskich metod nauczania i
wychowania, opracowuje publikacje fachowe
związane z działalnością zawodową,
5) przygotowuje i wzorowo organizuje okolicznościowe uroczystości szkolne lub angaŜuje się w
organizacje uroczystości patriotycznych,
6) przygotowuje lub bierze udział w organizacji
imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
7) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole organizując wycieczki
umoŜliwiające uczniom udział w Ŝyciu kulturalnym (koncerty, wystawy, spektakle) oraz
wycieczki, obozy i rajdy krajoznawczoturystyczne,
8) organizuje w szkole letni lub zimowy wypoczynek dla młodzieŜy,
9) zabiega o pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej i uzyskuje wymierne
efekty w tej pracy, 10). prowadzi lub organizuje działalność w zakresie zapobiegania i
zwalczania przejawów patologii społecznej
wśród młodzieŜy szkolnej, a w szczególności
narkomanii i alkoholizmu,
10) prowadzi lub organizuje działalność w zakresie zapobiegania i zwalczania przejawów patologii społecznej wśród młodzieSy szkolnej,
a w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
11) organizuje współpracę szkoły z instytucjami
oraz organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i usuwania wszelkich
przejawów patologii społecznej,
12) podejmuje inicjatywy w ramach rady pedagogicznej, zmierzające do zapewnienia i poprawy efektywności kształcenia i wychowania oraz higieny i bezpieczeństwa uczniów
lub wychowanków,
13) organizuje i rozwija formy współpracy i
współdziałania rodziców w Ŝyciu szkoły,
14) organizuje i rozwija formy współpracy szkoły
z organizacjami harcerskimi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w środowisku lo-
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15)

16)
17)

18)

Poz. 2157

kalnym, które prowadzą statutową działalność
w zakresie oświaty i wychowania,
uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego i bierze aktywny
udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia,
udziela pomocy nauczycielom podejmującym pracę w zawodzie nauczycielskim,
wspiera działalność szkolnych organizacji
uczniowskich lub młodzieŜowych podejmując opiekę nad tymi organizacjami i uzyskuje
korzystne rezultaty w organizowaniu samorządności uczniowskiej,
dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz.

8. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach, kandydaci
do nagrody powinni spełniać o najmniej 3 kryteria wymienione w ust. 7 oraz co najmniej 4 kryteria w zakresie organizacji placówki, do których
zalicza się w szczególności:
1. prawidłowo organizuje pracę placówki tworząc warunki do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników oraz systematycznie nadzoruje pracę wszystkich organów
działających w placówce,
2. twórczo wykorzystuje wyniki wewnętrznej i
zewnętrznej oceny pracy placówki,
3. ze szczególną starannością dba o mienie placówki i zabiega o polepszenie istniejącej bazy,
4. prawidłowo dysponuje przydzielonymi w
szkole środkami budŜetowymi,
5. uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu
środków finansowych z innych źródeł i
optymalnie nimi dysponuje,
6. dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz,
7. posiada wymierne efekty organizacyjne i
menedŜerskie we współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi.
9. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę
Wójta, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w teczce jego akt osobowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia
31 grudnia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: Jan Rębacz

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 277
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2158
UCHWAŁA Nr XXVII/208/09
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/184/09
Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 54
ust. 3, ust. 5 i ust. 7 oraz art. 91d pkt. 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela
(j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w
zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada
Gminy w Klimontowie uchwala, co następuje:

2) w § 3 skreśla się ust. 1,
3) w § 4 ust. 6 pkt. „b” otrzymuje brzmienie:
„b). dla dyrektora szkoły - 30 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora szkoły.”
4) w § 5 skreśla się ust. 11,
5) w § 8 skreśla się ust. 5, ust. 6 i ust. 11,
6) w § 10 skreśla się ust. 8.

§ 1.1. W załączniku do uchwały Nr XXV/184/09
Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 stycznia
2009r. w sprawie wynagradzania nauczycieli w
szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
wprowadza się zmiany w ten sposób, Ŝe:
1) skreśla się rozdział 6 „Nagrody ze specjalnego funduszu nagród”,

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia
31 grudnia 2009r.

2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega
zmianom.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Rębacz

2159
UCHWAŁA Nr XXVII/211/2009
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 12 maja 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/191/09
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (j.t. z 2007r. Dz. U. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.) - po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zarządu Powiatu w Sandomierzu Rada
Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

1) w § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „7). ulica
Partyzantów o długości 1000 mb.”
2) w § 1 skreśla się pkt. 17 w brzmieniu: „17). ulica
Zysmana + plac Jana Pawła II o długości 361
mb.”
3) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przebieg dróg wymienionych w § 1 w sposób
określony w załączniku Nr 1 do uchwały.”

§ 1.1. W uchwale Nr XXV/191/09 Rady
Gminy w Klimontowie z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych i ustalenia ich przebiegu wprowadza
się zmiany w ten sposób, Ŝe:

2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 277

 12518 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Rady Gminy: J. Rębacz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/211/09
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 29 kwietnia 2009r.

Przebieg dróg na terenie Klimontowa zaliczonych do kategorii dróg gminnych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nazwa drogi
ul. Asnyka o długości 352 mb
ul. Brunona Jasieńskiego o długości 267 mb
ul. Gęsia o długości 295 mb
ul. Nikisiołka o długości 104 mb

Przebieg drogi
od drogi wojewódzkiej nr 758 (Iwaniska-Ciszyca) do ul. Norwida
od drogi wojewódzkiej nr 758 (Iwaniska-Ciszyca) do km 0+267 (droga ślepa)
od drogi powiatowej nr 0789T (Klimontów-Rybnica) do ul. Ogrodowej
od ul. Krakowskiej do ul. Gęsiej
od drogi wojewódzkiej nr 758 (Iwaniska-Ciszyca) do drogi powiatowej nr 0782T
ul. Norwida o długości 269 mb
(Klimontów-Nasławice)
od drogi wojewódzkiej nr 758 (Iwaniska-Ciszyca) do drogi powiatowe7j nr 0789T
ul. Ogrodowa o długości 992 mb
(Klimontów-Rybnica)
ul. Partyzantów o długości 1000 mb
od drogi powiatowej nr 0789T (Klimontów-Rybnica) do km 1+000 (droga ślepa)
ul. Reymontowska o długości 200 mb
od ul. Zysmana w kierunku klasztoru
od drogi powiatowej nr 0789T (Klimontów-Rybnica) do drogi powiatowej nr 0789T
ul. Rynek o długości 185 mb
(Klimontów-Rynica)
od drogi krajowej nr 9 (Radom-Rzeszów) do drogi powiatowej nr 0789 (Klimonul. Sandomierska o długości 400 mb
tów-Rybnica)
ul. Staffa o długości 339 mb
od drogi powiatowej 0782T (Klimontów-Nasławice) do ul. Norwida
ul. StraŜacka o długości 80 mb
od drogi wojewódzkiej nr 758 (Iwaniska-Ciszyca) do ul. Rynek
ul. Studzienna o długości 61 mb
od drogi wojewódzkiej nr 758 (Iwaniska-Ciszyca) do km 0+061 (droga ślepa)
ul. Szkolna + plac Mickiewicza o długości 53 mb od drogi powiatowej nr 0789T (Klimontów-Rybnica) do km 0+053 (droga ślepa)
ul. Tylna o długości 134 mb
od drogi powiatowej nr 0789T (Klimontów-Rybnica) do km 0+134 (droga ślepa)
ul. Wyspiańskiego o długości 58 mb
od ul. Szkolnej do km 0+058 (droga ślepa)
od drogi powiatowej nr 0789T (Klimontów-Rybnica) do drogi krajowej nr 9
ul. śeromskiego o długości 746 mb
(Radom-Rzeszów)

2160
UCHWAŁA Nr XXVII/212/2009
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (j.t. z 2007r. Dz. U. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.) - po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zarządu Powiatu w Sandomierzu Rada
Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się przebieg dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych uchwałą
Nr XXII/222/05 Rady Gminy w Klimontowie z
dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zaliczenia
dróg połoŜonych na terenie gminy Klimontów
do kategorii dróg gminnych (Dziennik Urzędowy

Województwa Świętokrzyskiego Nr 229, poz.
2767), w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Rębacz

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 277
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Poz. 2160
Załącznik do uchwały Nr XXVII/212/2009
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 29 kwietnia 2009r.

Przebieg dróg na terenie Klimontowa zaliczonych do kategorii dróg gminnych
Lp.

Nowy numer Stary numer
drogi
drogi

Nazwa drogi

1

001128T

4221001

Grabina - Kolonia Zakrzów

2

001129T

4221002

Goźlice - Kozia Górka

3

001130T

4221003

Zakrzów przez wieś

4

001131T

4221004

Ossolin - Śniekozy

5

001132T

4221005

Wilkowice przez wieś

6

001133T

4221006

Ossolin - Węgrce Szlacheckie

7

001134T

4221007

Krobielice - Kolonia Krobielice

8

001135T

4221008

Krobielice - Ossolin

9

001136T

4221009

Przybysławice - Adamczowice

10

001137T

4221010

Przybysławice - Adamczowice Gule

11

001138T

4221011

Byszów przez wieś

12

001139T

4221012

Adamczowice Kolonia

13

001140T

4221013

Borek Klimontowski - Kępie

14

001141T

4221014

Rogacz - Byszówka

15

001142T

4221015

Borek Klimontowski przez wieś

16

001143T

4221016

Rybnica przez wieś

17

001144T

4221017

Nawodzice przez wieś

18

001145T

4221018

Nawodzice - Wólka Gieraszowska

19

001146T

4221019

Szymanowice Górne przez wieś

20

001147T

4221020

Szymanowice Dolne - wysypisko śmieci

21

001148T

4221021

Szymanowice Dolne przez wieś

22

001149T

4221022

Nowa Wieś - Julianów

23

001150T

4221023

Olbierzowice przez wieś

24

001151T

4221024

Nowa Wieś przez wieś

25

001152T

4221025

Kolonia Konary - Domoradzice

26

001153T

4221026

Płaczkowice przez wieś

27

001154T

4221027

Pokrzywianka - Wola Konarska

28

001155T

4221028

Klimontów - Górki Klimontowskie

29

001156T

4221029

Pęchów - Obojce

30

001157T

4221030

Pęchów przez wieś

31

001158T

4221031

32

001159T

4221032

Pęchów - Kolonia Gać
Pęchów - Góry Pęchowskie Beradz

Przebieg drogi
Od drogi krajowej nr 9 w Grabinie do drogi krajowej
nr 9 w Kolonia Zakrzów
Od drogi krajowej nr 9 Kozia Górka do drogi powiatowej nr 0796T Goźlice
Od drogi krajowej nr 9 Zakrzów do drogi powiatowej
nr 0797T Zakrzów
Od drogi powiatowej nr 0797T Śniekozy do drogi
powiatowej nr 0796T Ossolin
Od drogi powiatowej nr 0796T Ossolin do nr 0796T
Wilkowice
Od drogi powiatowej nr 0796T Ossolin do drogi powiatowej nr 0782T Węgrce Szlacheckie
Od drogi powiatowej nr 0737T Krobielice do granic
gminy w kierunku na Sternalice
Od drogi powiatowej nr 0737T Krobielice do drogi
powiatowej 0796T Ossolin
Od drogi wojewódzkiej nr 758 Adamczowice do drogi
powiatowej nr 0796T Przybysławice
Od drogi powiatowej nr 0782T Adamczowice do drogi
powiatowej nr 0796T Przybysławice
Od drogi wojewódzkiej nr 758 Byszów do drogi powiatowej 0777T Byszów
Od drogi powiatowej nr 0782T Adamczowice do
działki nr
Od drogi powiatowej nr 0807T Borek Klimontowski
do drogi wojewódzkiej nr 758T Byszów
Od drogi wojewódzkiej nr 758T Rogacz do drogi
krajowej nr 9 Byszówka
Od drogi krajowej nr9 Borek Klimontowski do lasu
Byszówka
Od drogi powiatowej nr 0789T Rybnica do granic
gminy w kierunku na Gieraszowice
Od drogi powiatowej nr 0789T Nawodzice do drogi
powiatowej nr 0848T Zyznów
Od drogi powiatowej nr 0789T Nawodzice do granic
gminy w kierunku Wólka Gieraszowska
Od drogi powiatowej nr 0789T Szymanowice Górne
do drogi wojewódzkiej nr 758 Szymanowice Górne
Od drogi powiatowej nr 0789T Szymanowice Dolne
do granic gminy
Od drogi gminnej nr 001147T Szymanowice Dolne do
drogi gminnej nr 001149T Szymanowice Dolne
Od drogi gminnej nr 001147T Szymanowice Dolne do
drogi powiatowej nr 0780T Julianów
Od drogi powiatowej nr 0787T Olbierzowice do granic
gminy w kierunku na Pełczyce Dolne
Od drogi powiatowej nr 0780T Nowa Wieś do drogi
wojewódzkiej nr 758 Górki
Od drogi gminnej nr 4221041 Konary do granic gminy
w kierunku Domoradzic
Od drogi powiatowej nr 0714T Pokrzywianka do
granic gminy w kierunku na Garbowice
Od drogi powiatowej nr 0714T Pokrzywianka do drogi
gminnej nr 001162T Kolonia Konary
Od ul. Zysmana w Klimontowie do drogi wojewódzkiej nr 758 Górki
Od drogi gminnej nr 001155T Klimontów do drogi
krajowej nr 9 Pęchów
Od drogi krajowej nr 9 Pęchów do drogi powiatowej
nr 0797T Pęchów
Od drogi krajowej nr 9 Pęchów do Kolonia Gać
Od drogi krajowej nr 9 Pęchów do drogi powiatowej
nr 0714T Beradz

Długość
w mb
2100
1750
2750
1750
1200
2000
1100
2500
1250
1500
1500
3500
4000
2600
800
1800
3200
2100
1750
3600
800
1600
1100
1720
1750
2400
2000
2600
600
750
1600
2800
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33

001160T

4221033

Kroblice przez wieś

34

001161T

4221034

Pęchowiec przez wieś

35

001162T

4221035

Wola Konarska - Płaczkowice

36

001163T

4221036

Górki Klimontowskie - Beradz

37

001164T

4221037

Ułanowice - Olbierzowice

38

001165T

4221038

39

001171T

4221044

Kolonia Adamczowice - Tencznopol
Nawodzice - Nowa Wieś Zyznów
Konary - Kolonia Konary Zaoraniec

40

4221039

41

4221040

Byszów - Węgrce Szlacheckie

42

4221041

Konary - Kujawy

43

4221042

Pęchów - Kolonia Pęchowiec

44

4221043

Adamczowice - Kolonia Pęchowiec

45

4221045

Zakrzów - Kolonia Pęchów

46

4221046

Nasławice - Jugoszów

47

4221047

Ułanowice przez wieś

Poz. 2160 i 2161

Od drogi powiatowej nr 0797T Kroblice Pęchowskie
do drogi gminnej nr 4221043 Adamczowice
Od drogi powiatowej nr 0797T Pęchowiec do drogi
powiatowej nr 0797T Pęchowiec
Od drogi wojewódzkiej nr 758 Kolonia Konary do
drogi gminnej nr 001153T Płaczkowice
Od drogi gminnej nr 001155T Górki do drogi powiatowej nr 0714T Pokrzywianka
Od drogi powiatowej nr 0781T Ułanowice do drogi
powiatowej nr 0787T Olbierzowice
Od drogi wojewódzkiej nr 758 Adamczowice do drogi
powiatowej nr 782T Adamczowice
Od drogi powiatowej nr 0848T Zyznów do drogi
gminnej nr 001149T Julianów
Od drogi powiatowej nr 0781T Ułanowice przez Konary w kierunku na Konary Kolonia (ślepa)
Od drogi gminnej nr 001138T Byszów do drogi powiatowej nr 782T Węgrce Szlacheckie
Od drogi gminnej nr 4221039 Konary do granic gminy
w kierunku Kujaw
Od drogi krajowej nr 9 Kolonia Pęchów do drogi
powiatowej nr 0797T Pęchowiec
Od drogi wojewódzkiej nr 758 Adamczowice do drogi
gminnej nr 001131T Kolonia Pęchowiec
Od drogi gminnej nr 001128TKolonia Zakrzów do
drogi gminnej nr 001159 T
Od drogi powiatowej nr 0737T Krobielice do Smyków
Od drogi powiatowej nr 0781T Ułanowice w kierunku
na Domoradzic

1300
1250
2200
1400
1100
530
2900
2300
1750
3700
1800
1800
1450
2000
1400
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UCHWAŁA Nr XXVII/213/09
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 13 maja 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165
ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 179, art. 184 ust. 1 pkt. 2,
pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 14 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r o finansach publicznych
(j.t. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada
Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:
§ 1.1. W uchwale Nr XXV/192/09 Rady
Gminy w Klimontowie z dnia 12 marca 2009r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Klimontów
na rok 2009 rok wprowadza się zmiany w ten
sposób, Ŝe:
1) 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków
budŜetowych na 2009 rok w brzmieniu jak w
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011 otrzymują
brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

3) Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.
otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
4) Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi na 2009r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5) Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2009r otrzymują brzmienie jak załącznik
Nr 4a do niniejszej uchwały.
6) Przychody i rozchody budŜetu w 2009r.
otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do
niniejszej uchwały.
7) Dotacje podmiotowe w 2009r. otrzymują
brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej
uchwały.
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2. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
3 076 388,00 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 313 550 zł,
2) poŜyczek w kwocie 1 992 750 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 770 088.00 zł.

 12521 

Poz. 2161

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Rębacz
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Załączniki do uchwały Nr XXVII/213/09
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 13 maja 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 277

 12527 

Poz. 2161

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 277

 12528 

Poz. 2161 i 2162

Załącznik Nr 4
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Załącznik Nr 4a
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Załącznik Nr 5
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Załącznik Nr 6

2162
ZARZĄDZENIE Nr 41/09
STAROSTY KIELECKIEGO
z dnia 3 lipca 2009r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 6
Podkonarze 40, gm. Bodzentyn w 2009r.
Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 86
ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz.
728), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt
utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka
Nr 6, Podkonarze 40, gm. Bodzentyn w wysokości 1974,78 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się
Dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6
Podkonarze 40, gm. Bodzentyn.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Starosta: Z. Janus

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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