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2754
UCHWAŁA Nr XXVIII/465/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 czerwca 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) oraz
art. 184, ust. 1, pkt 2-4, w związku z 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, Nr 62, poz. 504,
Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) - uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
województwa na 2009 rok o kwotę 2.300.343,28 zł.,
w działach:
- 801 - Oświata i wychowanie 2.000.000,00 zł.,
z przeznaczeniem na realizację Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich przyjętego uchwałą
Nr XXIV/408/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r.,
- 150 - Przetwórstwo przemysłowe 342,23 zł.,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
1,05 zł.,

z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji
pobranej w nadmiernej wysokości na realizację
Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacji i
transfer wiedzy ZPORR oraz Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej PO KL,
- 852 - Pomoc społeczna
300.000,00 zł.,
z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Waśniów na sfinansowanie kosztów budowy
i wyposaŜenia schroniska „Nasze Gospodarstwo” w Nowym Skoszynie, przyjętej uchwałą
Nr XXVIII/456/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty
wydatków, o których mowa w § 1 są przychody
pochodzące z nadwyŜki budŜetu z lat ubiegłych
w kwocie 2.300.343,28 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
2. Deficyt budŜetu województwa w wysokości 46.144.051,72 zł. pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyŜki budŜetowej z lat
ubiegłych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Sejmiku: T. Kowalczyk
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Załącznik Nr 2

2755
UCHWAŁA Nr XXVIII/467/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 czerwca 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) oraz
art. 184, ust. 1, pkt 2-4, w związku z 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, Nr 62, poz. 504,
Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) - uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
województwa na 2009 rok o kwotę 5.000.000,00 zł.,
w dziale:
- 150
Przetwórstwo
przemysłowe
5.000.000,00 zł.,
z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do
spółki na utworzenie funduszu poręczeniowego,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty
wydatków, o których mowa w § 1 są przychody
pochodzące z nadwyŜki budŜetu z lat ubiegłych
w kwocie 5.000.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
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2. Deficyt budŜetu województwa w wysokości 51.144.051,72 zł. pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyŜki budŜetowej z lat
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§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Sejmiku: T. Kowalczyk

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
Załączniki do uchwały Nr XXVIII/467/09
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 czerwca 2009r.
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Załącznik Nr 2

2756
UCHWAŁA Nr XXVIII/469/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie:
- określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
- zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych oraz opiekuńczych oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji w/w
zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami,
- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów
pracowników słuŜb społecznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy bibliotek
pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
- przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć moŜna obniŜyć
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniŜenia
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 42
ust. 7 i art. 42a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

-

§ 1. Określa się:
zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w
poszczególnych okresach roku szkolnego,
stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały;
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-

-

-

zasady udzielania i rozmiar zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych oraz zasady przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji w/w zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, stanowiące załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały;
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w
art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
nauczycieli kolegiów pracowników słuŜb
społecznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy
bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych
zajęć w formie zaocznej, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć moŜna obniŜyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniŜenia,
stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Zasady, o których mowa w § 1 dotyczą
nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/441/06
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia
24 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych
okresach roku szkolnego, zasad udzielania i
rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji w/w
zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami
lub wychowankami oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września
2009r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Sejmiku: T. Kowalczyk
Załączniki do uchwały Nr XXVIII/469/09
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 czerwca 2009r.

Załącznik Nr 1
Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego
§ 1. Niniejsze zasady stosuje się do nauczycieli jednostek oświaty prowadzonych przez
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, dla
których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest:
1/ odbywaniem praktyk zawodowych przez
uczniów szkół zawodowych lub słuchaczy
kolegiów,
2/ wcześniejszym zakończeniem zajęć w klasach programowo najwyŜszych,
3/ róŜną liczbą godzin w poszczególnych semestrach, wynikającą z planów nauczania.
§ 2.1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym
wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania w danym okresie roku
szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego

nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin
zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby
średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu roku
szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz
załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach
określonych w ust. 1 wymiar godzin zajęć róŜny
w poszczególnych okresach roku szkolnego nie
moŜe w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu
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11/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć.

godzin zajęć określony według zasad ustalonych
w § 2 ust. 1.

3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1, powinien być określony dla
kaŜdego nauczyciela w planie organizacyjnym
na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do
wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących róŜny wymiar
zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę naleŜy określić średni
wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

4. Do planu zajęć nauczyciela wlicza się:
1/. godziny lekcji wynikające z ramowych planów nauczania poszczególnych klas, zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym szkoły,
2/. pracę w komisjach egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - zgodnie z przyjętym harmonogramem, w wymiarze zgodnym z czasem
przewidzianym na ich przeprowadzenie,
3/. pracę w komisjach egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dyplomowe w kolegiach.
5. Zasad określonych w ust. 4 nie stosuje
się do egzaminów poprawkowych.
§ 3.1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono
liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami
ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar

§ 4. Przydzielone w planie organizacyjnym
godziny zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela z
powodu choroby lub z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, nie wymienionych w § 1, traktuje
się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny
zajęć zrealizowane, z zastrzeŜeniem § 3 ust. 1.
§ 5. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony róŜny plan zajęć,
rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania
stosunku pracy, z tym Ŝe za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz załączniku
nr 3 do niniejszej uchwały, a takŜe za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.
Załącznik Nr 2

Zasady udzielania i rozmiar zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
przez dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze
w szkole oraz zasady przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji ww. zajęć
§ 1. Niniejsze zasady stosuje się do dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Samorząd
Województwa Świętokrzyskiego, w tym równieŜ
nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w
zastępstwie.
§ 2.1. Dyrektorom i wicedyrektorom oraz
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze
Lp.
1.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor szkoły policealnej oraz szkoły specjalnej liczącej:
- do 4 oddziałów
- od 5 do 8 oddziałów
- od 9 do 11 oddziałów
- od 12 do 16 oddziałów
- 17 oddziałów i więcej
Wicedyrektor szkoły policealnej oraz specjalnej liczącej:
- od 12 do 16 oddziałów
- 17 oddziałów i więcej

obniŜa się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela oraz załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wymiar godzin zajęć dla osób wymienionych w ust. 1 ustala się wg poniŜszej tabeli:

Tygodniowy wymiar
godzin zajęć
8
6
5
4
2
6
4

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 377
3.

4.

5.
6.

7.
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Dyrektor zakładu kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników słuŜb społecznych liczącego:
- do 5 oddziałów
- od 6 do 11 oddziałów
- 12 i więcej oddziałów
Kierownik specjalności w zakładzie kształcenia nauczyciela
Kierownik warsztatu szkolnego (laboratorium, szkolenia praktycznego) we wszystkich typach jednostek oświatowych
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego (laboratorium, szkolenia praktycznego) we wszystkich
typach jednostek oświatowych
Kierownik wychowania
Kierownik internatu liczącego:
- do 140 wychowanków
- od 141 do 200 wychowanków
- powyŜej 200 wychowanków
Zastępca kierownika internatu liczącego powyŜej 200 wychowanków
Kierownik pracowni w placówce doskonalenia nauczycieli w zaleŜności od zakresu powierzonych
zadań

3. Dyrektor, zastępca dyrektora ds. pedagogicznych oraz konsultanci zatrudnieni w pracowni informacji pedagogicznej w placówce
doskonalenia nauczycieli zwolnieni są z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych (szkoleniowych).
§ 3.1. Członek Zarządu Województwa odpowiedzialny za sprawy oświaty moŜe zwolnić
dyrektora i wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w jednostce oświatowej od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Dotyczy to równieŜ nauczyciela, który obowiązki kierownika pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownika.

6
4
3
8
6
8
14
12
10
8
12
2-3

2. Zwolnień dokonuje się na umotywowany wniosek dyrektora jednostki oświatowej.
§ 4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2 w
stosunku do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym
powierzono te stanowiska, obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 5. Nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach, Członek
Zarządu Województwa odpowiedzialny za sprawy oświaty moŜe przydzielić w arkuszu organizacyjnym godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
Załącznik Nr 3

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników
słuŜb społecznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych
oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w
art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej,

nauczycieli kolegiów pracowników słuŜb
społecznych oraz bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych ustala się według następujących norm:

Lp.

Stanowisko - typ szkoły

1.
2.
3.

14
16
18

18

5.

Nauczyciele zakładu kształcenia nauczycieli prowadzący zajęcia w języku obcym
Nauczyciele zakładu kształcenia nauczycieli prowadzący zajęcia w języku polskim
Nauczyciele kolegium pracowników słuŜb społecznych prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie stacjonarnej i zaocznej
Nauczyciele kolegium pracowników słuŜb społecznych prowadzący zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej i zaocznej
Nauczyciele placówki doskonalenia nauczycieli

w tym tygodniowy
obowiązkowy
wymiar godzin zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych
14
16

6.

Nauczyciele - bibliotekarze biblioteki pedagogicznej

35

4.

Obowiązkowy
tygodniowy
wymiar godzin
zajęć

22
35

22
4 (w rozliczeniu
rocznym)
-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 377

2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze
ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do
łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyŜej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta
Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.
W celu określenia powyŜszego stosuje się
następujące zasady:
1/. Wymiary godzin przedmiotów o róŜnym
wymiarze naleŜy przeliczyć na ułamek
dziesiętny i zsumować w celu ustalenia
realizowanego wymiaru zajęć.
2/. JeŜeli ustalony wymiar jest wyŜszy od
jednego etatu to naleŜy obliczyć wymiar
godzin w ramach jednego etatu stosując
zasadę proporcjonalności.
3/. RóŜnica pomiędzy łącznym wymiarem
godzin faktycznie realizowanych przez
nauczyciela a liczbą godzin określonych
w ramach jednego etatu stanowić będzie
liczbę godzin ponadwymiarowych.
4/. Stawkę za godzinę ponadwymiarową
określa się z łącznego wymiaru godzin
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faktycznie realizowanych przez nauczyciela.
3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w
kształceniu zaocznym, których wymiar zatrudnienia określony jest w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz niniejszym załączniku,
zalicza się:
1/. zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia,
konsultacje, zajęcia praktyczne i konserwatoria) prowadzone bezpośrednio z
uczniami lub słuchaczami,
2/. czynności związane z poprawianiem i
ocenianiem pisemnych prac kontrolnych
i egzaminacyjnych,
3/. czynności związane z przeprowadzaniem
egzaminów ustnych,
4/. inne zajęcia realizowane z uczniami lub
słuchaczami przez nauczyciela w formach przez niego obranych i udokumentowanych.
4. Zajęcia i czynności realizowane w ramach
czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w
pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych prowadzących kształcenie w formie zaocznej są rejestrowane i rozliczane w okresach rocznych odpowiednio w dziennikach
lekcyjnych lub dziennikach zajęć.
Załącznik Nr 4

Przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć moŜna obniŜyć
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniŜenia
§ 1. Niniejsze zasady stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze
zajęć w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, z wyłączeniem dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, w tym równieŜ nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie.
§ 2.1. Członek Zarządu Województwa odpowiedzialny za sprawy oświaty moŜe obniŜyć
nauczycielom wymienionym w § 1 tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć ze względu na:

1/. doskonalenie się zawodowe (w zakresie
zgodnym z rodzajem prowadzonych zajęć w
jednostce),
2/. wykonywanie pracy naukowej,
3/. udział w przygotowywaniu i realizacji projektów edukacyjnych, w tym dofinansowywanych ze środków europejskich,
4/. wykonywanie prac zleconych przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ
prowadzący.
2. Zwolnień dokonuje się na czas określony lub do odwołania, na umotywowany wniosek
dyrektora jednostki oświatowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 377
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2757
UCHWAŁA Nr XXVIII/478/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie zaliczenia Gminy Pawłów do III okręgu podatkowego
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969; zm.: Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007r.
Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, w
związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1590: zm.: z 2002r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806: z 2003r. Dz. U. Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 116, poz. 1206; 2006r. Dz. U. Nr 126, poz. 875 i
Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Dz. U. Nr 173, poz.
1218 oraz z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458.) oraz art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu

aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449)
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się Gminę Pawłów do III okręgu podatkowego.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Sejmiku: T. Kowalczyk

2758
UCHWAŁA Nr XXVIII/480/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2009r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/376/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2005r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji
Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006-2013
Na podstawie art. 9 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w
związku z art. 12a i art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z
późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/376/05
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia
7 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu opracowania aktualizacji Regionalnego
Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki
Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na
lata
2006-2013
(zmienionej
Uchwałami

Nr XL/479/06, Nr VII/135/07 oraz Nr XVI/292/08)
otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Sejmiku: T. Kowalczyk

Dziennik Urzędowy
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/480/09
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 czerwca 2009r.
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2759
UCHWAŁA Nr XXXV/41/2009
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych wg wyszczególnienia:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział
01095 - Pozostała działalność § 2700 - Środki
na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin /związków gmin/, powiatów
/związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę
4.894 zł.
2. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział
01095 - Pozostała działalność § 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących o kwotę 19.576 zł, zgodnie z zawartą umową Nr ŚPOW/4/2009.
3. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział
80110 - Gimnazja § 0750 - Dochody z najmu i
dzierŜawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze o kwotę
15.055 zł.
4. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała
działalność § 2008 - Dotacje rozwojowe oraz
środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej o kwotę 169.245 zł, zgodnie z zawartą
umową Nr UDAPOKL.07.01.01-26-034/08-02.
5. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała
działalność § 2009 - Dotacje rozwojowe oraz
środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej o kwotę 8.459 zł, zgodnie z zawartą
umową Nr UDAPOKL.07.01.01-26-034/08-02.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych wg wyszczególnienia:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział
01095 - Pozostała działalność § 4270 - Zakup
usług remontowych o kwotę 24.470 zł.
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział
80110 - Gimnazja § 4260 - Zakup energii o
kwotę 15.055 zł.
3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała
działalność o kwotę 177.704 zł, z tego:
§ 4018 - o kwotę
71.145 zł
§ 4019 - o kwotę
3.556 zł
§ 4118 - o kwotę
11.192 zł
§ 4119 - o kwotę
560 zł
§ 4128 - o kwotę
1.743 zł
§ 4129 - o kwotę
88 zł
§ 4178 - o kwotę
9.524 zł
§ 4179 - o kwotę
476 zł
§ 4218 - o kwotę
5.400 zł
§ 4219 - o kwotę
267 zł
§ 4288 - o kwotę
191 zł
§ 4289 - o kwotę
10 zł
§ 4308 - o kwotę
66.668 zł
§ 4309 - o kwotę
3.332 zł
§ 4448 - o kwotę
1.535 zł
§ 4449 - o kwotę
77 zł
§ 4748 - o kwotę
59 zł
§ 4749 - o kwotę
3 zł
§ 4758 - o kwotę
1.788 zł
§ 4759 - o kwotę
90 zł
§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budŜetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. W związku z § 3 niniejszej uchwały zmianie ulegają załączniki Nr 3 i 3a do uchwały budŜetowej, poświęcone limitom wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i zadaniom inwestycyjnym rocznym. Otrzymują one brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. W związku z § 3 niniejszej uchwały
zmianie ulega załącznik Nr 6 do uchwały budŜetowej, poświęcony dochodom i wydatkom związanym z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t. na podstawie porozumień
/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 377

§ 6. W związku z § 3 niniejszej uchwały
zmianie ulega załącznik Nr 10 do uchwały budŜetowej, poświęcony dotacjom celowym. Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5
do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11
poświęconemu planowi przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymuje on brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. W związku z 1 ust. 4 i 5 oraz § 2 ust. 3
ustanawia się załączniki Nr 12 i 12a poświęcone
wydatkom na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Euro-
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pejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie
podlegających zwrotowi na 2009 rok. Otrzymują
one brzmienie zgodne z załącznikami Nr 7 i 8 do
niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: W. Ćwik
Załączniki do uchwały Nr XXXV/41/2009
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 29 czerwca 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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2760
UCHWAŁA Nr XXXV/46/2009
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Bodzechowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18
ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.)
oraz art. 5 ust. 9 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Bodzechów uchwala, co następuje:

jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny
Zespół Oświatowy w Bodzechowie z siedzibą w
Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Mikołaja Reja 10,
zmienionej uchwałą nr XXXI/64/2005 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2005 roku.

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Bodzechowie w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

§
2.
Uchyla
się
§
3
uchwały
nr XXX/51/2005r. Rady Gminy Bodzechów z dnia
28 października 2005 roku, w sprawie utworzenia

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: W. Ćwik
Załącznik do uchwały Nr XXXV/46/2009
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 29 czerwca 2009r.

Statut
Gminnego Zespołu Oświatowego w Bodzechowie
ul. Szkolna 7,
27-420 Bodzechów
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z
późn. zmianami);
2) ustawy z dnia 7 września 1991. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z
późn. zmianami)
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zmianami)
4) niniejszego statutu
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest
mowa o:
1) Radzie Gminy - naleŜy przez to rozumieć
Radę Gminy Bodzechów
2) Wójcie Gminy - naleŜy przez to rozumieć
Wójta Gminy Bodzechów;
3) Skarbniku - naleŜy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Bodzechów

4) dyrektorze - naleŜy przez to rozumieć dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, prowadzonych przez Gminę Bodzechów;
5) placówce szkolnej - naleŜy przez to rozumieć
przedszkole, szkołę, zespół szkół oraz inne
placówki oświatowe, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Bodzechów
§ 3.1. Zespół jest jednostką organizacyjną
Gminy Bodzechów działającą jako jednostka
budŜetowa;
2. Zespół zostaje utworzony do pełnej obsługi finansowo-księgowej oraz administracyjnej
i ekonomicznej placówek szkolnych funkcjonujących jako jednostka budŜetowa na terenie Gminy Bodzechów.
§ 4. Czynności nadzoru bezpośredniego
nad działalnością Zespołu wykonuje Wójt lub
osoby przez niego upowaŜnione.
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Rozdział II
Zadania i zakres działań zespołu
§ 5.1. Celem Zespołu jest pełna obsługa
finansowo-księgowa, administracyjna i ekonomiczna placówek szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów.
2. Zespół realizuje takŜe inne nie wymienione wyŜej zadania wynikające z bieŜących potrzeb obsługiwanych jednostek i zlecone do wykonania przez dyrektorów.
3. Zespół realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych jednostek.
§ 6. Do zadań Zespołu naleŜy w szczególności:
1) opracowywanie materiałów planistycznych
niezbędnych do sporządzenia budŜetu Gminy Bodzechów zgodnie z klasyfikacją budŜetową w zakresie projektów planów dochodów i wydatków obsługiwanych placówek
szkolnych;
2) prowadzenie ewidencji księgowej środków
trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz gospodarki finansowej związanej z bieŜącym
funkcjonowaniem placówek szkolnych zgodnie z postanowieniami przepisów o rachunkowości;
3) prowadzenie gospodarki finansowej, sprawozdawczości i ewidencji wydatków związanych z wynagrodzeniami i innymi naleŜnościami pracowników obsługiwanych placówek
szkolnych;
4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej
funduszu socjalnego i kasy zapomogowopoŜyczkowej emerytów i rencistów; a takŜe
współpraca z Zakładem Działalności Socjalnej Pracowników Oświaty w Kielcach;

5) prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i
statystycznej oraz realizacja przepisów z zakresu systemu informacji oświatowej;
6) koordynacja i organizacja dowozu uczniów,
w tym takŜe niepełnosprawnych do właściwych placówek oraz rozliczenia finansowe w
tym zakresie;
7) realizacja zadań z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz
programu „Wyprawka szkolna” zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
8) zapewnienie obsługi administracyjnej związanej z: awansem zawodowym nauczycieli;
konkursami na stanowisko dyrektora placówki, a takŜe współpraca w zakresie opracowywania i przygotowywania do zatwierdzania arkuszy organizacyjnych;
9) prowadzenie spraw administracyjno-ewidencyjnych związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego;
10) przygotowywanie projektów aktów prawnych tj. m.in. uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dotyczących spraw
oświatowych;
11) inne zadania obsługi finansowo-księgowej
oraz administracyjnej nie wymienione wyŜej,
a wynikające z bieŜących potrzeb.
§ 7. Poza zadaniami określonymi w § 6 Zespół prowadzi inne sprawy w zakresie naleŜytego funkcjonowania placówek szkolnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 8. W celu prawidłowego wykonywania
nałoŜonych zadań Zespół współpracuje z jednostkami organizacyjnymi i właściwymi instytucjami oraz prowadzi działania nie wymienione w
niniejszym Statucie, a wskazane przez Wójta
Gminy lub dyrektorów placówek szkolnych.

Rodział III
Organizacja wewnętrzna zespołu
§ 9.1. Zespołem kieruje i odpowiada za całokształt jego działań Kierownik, którego
zwierzchnikiem słuŜbowym jest Wójt Gminy.

4. Kierownik działa na podstawie i w zakresie udzielonych mu przez Wójta Gminy pełnomocnictw.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt
Gminy.

§ 10.1. Główny księgowy Zespołu jest odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu.

3. Kierownik wykonuje wszystkie czynności za pracodawcę wobec podległych mu pracowników.

2. Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Kierownik Zespołu po zasięgnięciu opinii
Wójta Gminy i Skarbnika.
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Wójta Gminy.

Poz. 2760

§ 12. Kierownikowi Zespołu mogą być
udzielane pełnomocnictwa do wykonywania
czynności z zakresu spraw oświatowych i finansowych przez dyrektorów placówek szkolnych
podległych Gminie Bodzechów jako organowi
prowadzącemu.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa zespołu
§ 13.1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek
budŜetowych określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Obsługę kasową Zespołu i wszystkich
placówek szkolnych zapewnia Urząd Gminy Bodzechów na podstawie stosownych porozumień.
§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy zaopiniowany
przez Wójta Gminy i Skarbnika oraz uchwalany
przez Radę Gminy.

§ 15. Zespół rozlicza się z dochodów i wydatków z budŜetem gminy.
§ 16. Zespół prowadzi sprawozdawczość i
rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 17. Majątek Zespołu stanowi własność
Gminy Bodzechów.
§ 18. Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy Bodzechów przekazanym
Zespołowi do korzystania składa Kierownik na
podstawie udzielonego przez Wójta Gminy pełnomocnictwa.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 19. Zespół prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 20. Zespół uŜywa pieczątki o treści:
„Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie
27-420 Bodzechów ul. Szkolna 7
REGON 260058860, NIP 6612241241”.
§ 21. Zmiany Statutu Zespołu mogą być
dokonane w trybie właściwym do jego nadania.
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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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