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UCHWAŁA NR XXV/258/2009
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania w 2009 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze
zmianami) zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w
związku z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-

sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181
ze zmianami), zwanym dalej „rozporządzeniem”,
Rada Miejska w Chmielniku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli określający: wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Chmielnik stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały. 2. Wykaz szkół i placówek,
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w których obowiązuje niniejszy regulamin zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Kulpiński

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/258/2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. Regulamin opracowano na podstawie
art. 30 ust. 6 art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 3 w
związku z art. 91„d” pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity
tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 - z późniejszymi zmianami).
§ 2.1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się
z: 1) wynagrodzenia zasadniczego, 2) dodatków:
a) za wysługę lat, b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego, d) za warunki pracy, 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, 4) nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem
świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych i dodatków socjalnych określonych w
art. 54 Karty Nauczyciela. 2. Wysokość stawek
wynagrodzeń ustala ustawa - Karta Nauczyciela,
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
oraz niniejszy Regulamin.

§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliŜszego określenia o: 1) szkole naleŜy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę lub
zespół placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik,
2) Burmistrzu - naleŜy przez to rozumieć: Burmistrza Miasta Chmielnika, 3) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez to rozumieć dyrektora
lub wicedyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1,
4) nauczycielach - naleŜy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w szkołach,
o których mowa w pkt 1, 5) uczniu - naleŜy przez
to rozumieć takŜe wychowanka przedszkola,
6) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział
lub grupę, 7) tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin - naleŜy przez to rozumieć, tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w
art. 42, ust. 3 i 7 - Karty Nauczyciela, 8) regulaminie naleŜy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 4. 1. Nauczycielom, niezaleŜnie od stopnia awansu oraz sposobu nawiązania stosunku
pracy moŜe być przyznany dodatek motywacyjny, zwany dalej dodatkiem. 2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielom spełniającym warunki określone w § 6 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
3 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181). 3. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach, przy ustalaniu wysokości

dodatku motywacyjnego naleŜy obok warunków
wymienionych wyŜej uwzględniać zaangaŜowanie dyrektora w czynności wynikające z kierowania placówką, a w szczególności: 1) prawidłowość organizacji pracy placówki, 2) tworzenie
atmosfery i warunków do współpracy wszystkich organów i organizacji działających w placówce oraz umiejętność inicjowania takiej
współpracy, 3) tworzenie atmosfery i warunków
do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników, 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
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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,
9) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem placówki, 10) współpraca z samorządem terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną,
samorządem uczniowskim oraz związkami zawodowymi.
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§ 5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela. 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół wynosi 2 % stawek wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli w
szkole. 3. Przyznanie dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole moŜe nastąpić po upływie okresu umoŜliwiającego ocenę jego pracy. 4. Dodatek przyznaje
się na okres nie krótszy niŜ 2 miesiące.

Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze, przewidziane w statucie
szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym Ŝe:
1) dyrektorowi - w wysokości od 300 zł do 1 500 zł
2) wicedyrektorowi - w wysokości od 150 zł do
1 000 zł 3) kierownikowi świetlicy - w wysokości
od 150 zł do 500 zł 2. Nauczycielom realizującym
dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługują dodatki funkcyjne, z tym Ŝe nauczycielowi, któremu
powierzono: 1) wychowawstwo klasy w wysokości: a) 20 zł - do 10 uczniów w klasie, b) 40 zł do 20 uczniów w klasie, c) 60 zł - powyŜej
20 uczniów w klasie, 2) funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta i opiekuna
staŜu - w wysokości do 20 %, za podstawę do

wyliczenia kwoty dodatku wymienionego w pkt. 2
przyjmuje się stawkę wynagrodzenia zasadniczego określoną dla nauczyciela w jego kategorii
zaszeregowania. 3. Przy ustaleniu wysokości
dodatku funkcyjnego bierze się w szczególności
pod uwagę: 1) liczbę uczniów w kierowanej placówce, 2) liczbę oddziałów, 3) liczbę nauczycieli.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
takŜe nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. 5. Dodatki
funkcyjne przyznawane są na czas pełnienia
funkcji. 6. W razie zbiegu tytułu do dwóch lub
więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi
przysługują wszystkie dodatki.

Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 7.1. Nauczycielom pracującym w warunkach trudnych lub uciąŜliwych przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela realizującego
pracę. 2. Dodatek za warunki pracy przysługuje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z
którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 3. Dodatek za warunki pracy wypłaca

się w całości, jeŜeli nauczyciel realizuje w takich
warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć
oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w
tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.
Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części,
jeŜeli nauczyciel realizuje tylko część obowiązującego wymiaru lub jeŜeli jest zatrudniony w
niepełnym wymiarze zajęć.

Rozdział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 8. 1. Nauczyciel moŜe realizować godziny
ponadwymiarowe na zasadach określonych w
art. 35 Karty Nauczyciela. 2. Wynagrodzenie za
jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się jak za godzinę
przeliczeniową zgodnie z odrębnymi przepisami
wykonawczymi. 3. Wynagrodzenie za godziny
określone w ponadwymiarowe i doraźnych za-

stępstw przysługują za godziny faktycznie przepracowane. 4. Przez godzinę zastępstw doraźnych rozumie się przydzieloną nauczycielowi
godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych za nauczyciela nieobecnego
nie dłuŜej niŜ 2 tygodnie (po 2 tygodniach naleŜy
wprowadzić aneks do arkusza organizacyjnego).
5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
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zastępstwa oblicza się jak za godzinę ponadwymiarową. 6. Wynagrodzenie za jedną godzinę
doraźnego zastępstwa, realizowanego przez
nauczyciela nie posiadającego wymaganych
kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć albo
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prowadzonych niezgodnie z planem i programem nauczania danej klasy, wynosi 50 % wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową.
7. W przypadku złączenia klas nie uznaje się zastępstwa doraźnego.

Rozdział 6
Nagrody i inne świadczenia
§ 9. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli ustala
się w wysokości 1% planowanych środków na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli dzielony w
ten sposób, Ŝe: 1) 80% przekazywane jest bezpośrednio do budŜetów szkół z przeznaczeniem na
nagrody Dyrektora, 2) 20% przeznacza się na nagrody przyznawane przez Burmistrza. 2. 1) Nagrody
ze specjalnego funduszu nagród mają charakter
uznaniowy, 2) o przyznanie nagrody mogą
wnioskować: związki zawodowe oraz statutowe
organy szkoły. 3. 1) Nagrody dla dyrektorów
szkół przyznaje Burmistrz, a dla nauczycieli odpowiedni Dyrektor Szkoły, 2) Nagroda burmistrza moŜe być równieŜ przyznana nauczycielowi. 4. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej
1 roku. 5. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróŜniającą 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, zawodach,
turniejach, olimpiadach, 3) posiada osiągnięcia
w pracy wychowawczej i opiekuńczej, 4) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 5) przygotowuje i wzorowo organizuje
okolicznościowe uroczystości szkolne, 6) przygotowuje lub bierze udział w organizacji imprez
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
7) prowadzi znaczną działalność wychowawczą
w klasie lub szkole, 8) zabiega o pomoc i opiekę
uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej
lub Ŝyciowej, 9) organizuje formy współpracy i

współdziałania rodziców w Ŝyciu szkoły,
10) uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego i bierze aktywny
udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia, 11) dba o pozytywny wizerunek placówki.
6. W przypadku nauczycieli, którym powierzono
funkcje kierownicze w placówce, kandydaci do
nagrody powinni spełniać co najmniej 3 wymienione w ust. 5 oraz co najmniej 4 kryteria w zakresie
organizacji placówki a mianowicie: 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) starannie
dba o mienie placówki i zabiega o polepszenia
istniejącej bazy, 4) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole lub przedszkolu 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. 7. Wysokość Nagrody
Dyrektora nie powinna być niŜsza od zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty (magistra z przygotowaniem pedagogicznym) ustalanego corocznie w rozporządzeniu płacowym
MEN. 8. Nauczyciel i dyrektor któremu przyznano nagrodę otrzymuje dyplom którego odpis
umieszcza się w jego aktach osobowych. 9. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor za zgodą Burmistrza moŜe przyznać nauczycielowi nagrodę w innym terminie.

Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy
§ 10. 2. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach na
terenie Gminy Chmielnik i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 3. Wysokość nauczycielskiego dodatku

mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 1) przy jednej osobie w rodzinie 1 %,
2) przy dwóch osobach w rodzinie 2 %, 3) przy
trzech osobach w rodzinie 3 % 4) przy czterech i
więcej osobach w rodzinie 4 % najniŜszego wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministra Pracy i
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Polityki Społecznej. 4. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się
wspólnie z nim zamieszkujących: 1) małŜonka,
który nie posiada własnego źródła dochodów
lub który jest nauczycielem, 2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu
nauczyciela, 3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małŜonka dzieci
do ukończenia 18 roku Ŝycia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo
ponadgimnazjalnej, nie dłuŜej jednak niŜ do
ukończenia 21 roku Ŝycia, 4) pozostające na
utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego
małŜonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyŜszych, nie
dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 26 roku Ŝycia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów. 5. O zaistniałej zmianie
liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę.
W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie
liczby członków rodziny, nienaleŜnie pobrane
przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 6. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącego takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
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mieszkaniowy, w wysokości określonej wyŜej
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek. 7. Nauczycielowi pracującemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku
nauczycieli, o których mowa w ust. 5, na ich
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje Dyrektor, a Dyrektorowi Burmistrz. 9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi: 1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, 2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył wniosek o jego przyznanie. 10. Nauczycielski
dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie
wykonywania pracy, a takŜe w okresach: 1) nie
świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia
społecznego, 3) odbywania zasadniczej słuŜby
wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby wojskowej; w przypadku jednak, gdy
z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek
wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca okresu, na
który umowa ta była zawarta, 4) korzystania z
urlopu wychowawczego.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 11. 2. Wszystkie decyzje dotyczące wynagrodzenia nauczycieli wymagają pisemnego
potwierdzenia 3. Postanowienia niniejszego re-

gulaminu zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach na terenie
gminy Chmielnik.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/258/2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Wykaz szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Chmielnik
L.p.
Nazwa placówki
1. Gimnazjum im. Gen. K. Tańskiego w Chmielniku ul. Szkolna 7 26-020 Chmielnik
2. Szkoła Podstawowa im. St. śeromskiego w Chmielniku z filią w Sędziejowicach, Szyszczycach i Śladkowie Małym ul. Szkolna 7
26-020 Chmielnik
3. Szkoła Podstawowa w Lubani 26-020 Chmielnik
4. Szkoła Podstawowa w Zreczu DuŜym 26-020 Chmielnik
5. Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach 26-020 Chmielnik
6. Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli 26-020 Chmielnik
7. Samorządowe Przedszkole w Chmielniku ul. Sienkiewicza 8 26-020 Chmielnik
3280
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UCHWAŁA NR XXVII/265/2009
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianaLp.
Nazwa drogi
1. Borzykowa - Młyny

mi) Rada Miejska w Chmielniku uchwala co następuje:
§ 1.1. Ustala się następujący przebieg istniejących dróg gminnych:
a) zamiejskich na terenie gminy Chmielnik

Początek przebiegu drogi
Koniec przebiegu drogi
od drogi powiatowej nr 0058T Borzykowa - Skorzów do granicy z gminą Busko Zdrój
w m. Borzykowa
w kierunku na m. Młyny
2. Borzykowa - Kostera
od drogi powiatowej nr 0058T Borzykowa - Skorzów do granicy z gminą Gnojno w kierunw m. Borzykowa
ku na m. Kostera
3. Celiny do ujęcia wody
od drogi krajowej nr 73 w m. Celiny
do drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Celiny-Minostowice
4. Celiny przez wieś
od drogi gminnej Celiny do ujęcia wody przez wieś
- droga ślepa
5. Chomentówek - Borków
od drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik-Pińczów do granicy z gminą Pińczów w m. Borw m. Chomentówek
ków
6. Chomentówek przez wieś
od drogi gminnej Sędziejowice-Chomentówek do drogi powiatowej nr 0021T Chmielw m. Chomentówek
nik-Pińczów w m. Chomentówek
7. Ciecierze - Zrecze Małe - gra- od drogi powiatowej nr 0024 Chmielnik-Stopnica do drogi gminnej - ul. Mickiewicza
nica m. Chmielnik
w m. Ciecierze
w m. Chmielnik
8. Grabowiec - łąki
od drogi powiatowej nr 0003T Piotrkowice - Włosz- do drogi powiatowej nr 0367 Chmieczowice w m. Grabowiec
lowice-Grabowiec w m. Grabowiec
9. Holendry - Leśniczówka
od drogi powiatowej nr 0020T Przededworze- do drogi gminnej Holendry Gołuchów
Sędziejowice w m. Holendry
w m. Holendry
10. Holendry - Gołuchów
od Drogi gminnej Holendry - Leśniczówka w m. do granicy z gmina Kije w m. Wola
Holendry)
śydowska
11. Lipy - Chmielnik
od drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-śyciny do drogi gminnej Suchowola-Lipyw m. Lubania)
Lubania-Łagiewniki w m. Lipy
12. Lisów - Grabowiec
od drogi powiatowej nr 0003T Piotrkowice - Włosz- do granicy z gminą Morawica m. Lisów
czowice m. Grabowiec
13. Lubania przez wieś
od drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-śyciny do drogi powiatowej nr 0022T
w m Lubania
Chmielnik-śyciny w m. Lubania
14. Łagiewniki - PoŜogi
od drogi powiatowej nr 0353T Wola Morawicka do granicy z gmina Gnojno w kierun- Łagiewniki w m. Łagiewniki
ku na m. PoŜogi
15. Łagiewniki przez wieś I
od drogi powiatowej nr 0353T Wola Morawicka do drogi gminnej Łagiewniki - PoŜogi
- Łagiewniki w Łagiewniki
w m. Łagiewniki
16. Łagiewniki przez wieś II
od drogi powiatowej nr 0353T Wola Morawicka do drogi gminnej Suchowola-Lipy- Łagiewniki w m. Łagiewniki
Lubania-Łagiewniki w m. Łagiewniki
17. Piotrkowice - Minostowice
od drogi powiatowej nr 0005T Piotrkowice-Jasień do drogi krajowej nr 73 w m. Piotrkowice
w m. Piotrkowice
18. Piotrkowice - Minostowice 1 od drogi powiatowej nr 0005T Piotrkowice-Jasień do drogi krajowej nr 73 w m. Minow m. Piotrkowice
stowice
19. Piotrkowice - ul. Kościelna
od ulicy Tarnowska (droga krajowa nr 73) w m. Piotr- do ul. Lipki droga gminna w m. Piotrkowice
kowice
20. Piotrkowice - ul. Lipki
od drogi gminnej ul. Kościelna w m. Piotrkowice
do drogi powiatowej 0003T Piotrkowice
- Włoszczowice w m. Piotrkowice
21. Piotrkowice - ul. Nowa
od ulicy Wolności w m. Piotrkowice
- ulica ślepa w m. Piotrkowice
22. Piotrkowice - ul. Wolności
od ulicy Tarnowska (droga krajowa nr 73)
do ul. Tarnowska (droga krajowa nr 73)
w m. Piotrkowice
23. Piotrkowice - ul. Wolności II
od ulicy Wolności w m. Piotrkowice
- ulica ślepa w m. Piotrkowice
24. Piotrkowice - ul. Źródłowa
od drogi powiatowej nr 0003T Piotrkowice - Włosz- - do oczyszczalni ścieków ulica ślepa
czowice w m. Piotrkowice
w m. Piotrkowice
25. Przededworze na Koloni
od drogi powiatowej 0007 Dojazd do stacji kolejowej do drogi gminnej Przededworze przez
w Chmielniku w m. Przededworze
wieś w m. Jasień
26. Przededworze przez wieś
od drogi powiatowej 0007 „Dojazd do stacji kolejo- do drogi powiatowej nr 0005 Piotrkowej w Chmielniku” w m. Przededworze
wice - Jasień w m. Jasień
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27. Ptasznik - Suliszów

od granicy miasta Chmielnika, - przysiółek Ptasznik

28. Suliszów - Gozdawa

od drogi powiatowej nr 0005T Piotrkowice-Jasień w
m. Suliszów
od granicy z gminą Gnojno (droga powiatowa nr
0023T Chmielnik-Ruda) m. Rzeszutki (wzdłuŜ granicy
z gminą Gnojno)
od powiatowej nr 0009T Gołuchów-Śladków DuŜy)
w m. Grabowiec
od drogi powiatowej nr 0009T Gołuchów-Śladków
DuŜy w m. Sędziejowice

29. Rzeszutki - Wielka Łąka
30. Sędziejowice - Borków
31. Sędziejowice-Chomentówek
32. Sędziejowice - Gartatowice

od drogi powiatowej nr 0009T Gołuchów-Śladków
DuŜy w m. Sedziejowice)
33. Suchowola Kolonia II - Sucho- od drogi gminnej Suchowola Kolonia II-Ługi w m.
wola Kolonia I - Suchowola
Suchowola Kolonia II
34. Suchowola Kolonia II-Ługi
od drogi krajowej nr 73 w m. Suchowola Kolonia II
35. Suchowola - Lipy - Lubania - od drogi powiatowej nr 0355T Suków-Chmielnik
w m. Suchowola
Łagiewniki
36. Suchowola Straszniów - Ługi od drogi powiatowej nr 0355 Suków-Chmielnik
w m. Suchowola
37. Suchowola - Wesoła - Sucho- od drogi powiatowej nr 0355 Suków-Chmielnik
wola Kol. II
w m. Suchowola
38. Suskrajowice przez wieś
od drogi powiatowej nr 0024 Chmielnik-Stopnica
w m. Suskrajowice
39. Szyszczyce Psiarnia
od drogi powiatowej nr 0024 Chmielnik-Stopnica
w m. Szyszczyce
40. Śladków DuŜy - Młyny
od drogi gminnej Śladków DuŜy-Pomyków w m.
Śladków DuŜy
41. Śladków DuŜy Przez Wieś
od drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik-Pińczów w
m. Śladków DuŜy
42. Śladków DuŜy - Śladków Mały od drogi gminnej Śladków Duzy-Pomyków w m.
Śladków DuŜy
43. Śladków DuŜy-Pomyków
od drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik-Pińczów w
m. Śladków DuŜy
44. Śladków Mały - Śladków DuŜy od drogi krajowej nr 73 w m. Śladków Mały
Miławka
45. Zrecze
Chałupczańskie
Zrecze Brzozowskie

- od drogi powiatowej nr 0023T Chmielnik-Ruda
w m. Zrecze Chałupczańskie

46. Zrecze DuŜe - Zrecze Chałup- od drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek
czańskie
w m. Zrecze DuŜe
47. Zrecze DuŜe-Zrecze Małe

od drogi wojewódzkiej nr 765 - Chmielnik - Osiek
w m. Zrecze DuŜe

do drogi powiatowej nr 0005T Piotrkowice-Jasień w m. Suliszów
do granicy z gminą Kije w m. Suliszów przysiółek Gozdawa
do przysiółku Zrecze Chałupczańskie
„Wielka łąka” (granica z gminą Gnojno
w m. Falki)
do drogi gminnej Chomentówek Borków w m. Chomentówek
do drogi powiatowej nr 0021T
Chmielnik-Pińczów w m. Chomentówek
do granicy z gminą Kije w m. Gartatowice
do drogi powiatowej nr 0355 SukówChmielnik w m. Suchowola
do drogi powiatowej nr 0004 T Wesoła Maleszowa w m. Ługi
do drogi powiatowej nr 0353T Wola
Morawicka-Łagiewniki w m. Łagiewniki
do drogi gminnej Suchowola Kolonia II
- Ługi w m. Ługi Jagodziny
do drogi gminnej Suchowola Kolonia II
- Ługi w m. Suchowola Kolonia II
do drogi powiatowej nr 0026 Śladków
Mały-Kargów w m. Suskrajowice
do drogi powiatowej nr 0024 Chmielnik-Stopnica w m. Szyszczyce
do granicy z gminą Busko-Zdrój w
kierunku na m. Młyny
do drogi gminnej Śladków DuŜyPomyków w m. Śladków DuŜy
do drogi krajowej nr 73 w m. Śladków
Mały
do granicy z gminą Busko-Zdrój w m.
Młyny Pomyków
do drogi powiatowej nr 0021T
Chmielnik-Pińczów w m. Śladków
DuŜy przysiółek Miławka
do końca zabudowań w m. Zrecze
Chałupczańskie przysiółek (Zrecze
Brzozowskie)
do drogi powiatowej nr 0023T
Chmielnik - Ruda w m. Zrecze Chałupczańskie
do drogi powiatowej nr 0023T
Chmielnik-Ruda w m. Zrecze Małe

b) miejskich (ulic) na terenie miasta Chmielnika
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nazwa ulicy
Chmielnik - 13-go Stycznia
Chmielnik - Akacjowa
Chmielnik - Brzozowa
Chmielnik - Bukowa
Chmielnik - Cicha
Chmielnik - Cisowa
Chmielnik - Dojazdowa
Chmielnik - Furmańska
Chmielnik - Głogowa
Chmielnik - Grabowa
Chmielnik - Jałowcowa
Chmielnik - Jarzębinowa
Chmielnik - Jasna
Chmielnik - Jaśminowa
Chmielnik - Jesionowa
Chmielnik - Jaworowa
Chmielnik - Jodłowa
Chmielnik - Kalinowa
Chmielnik - Kilińskiego

Początek przebiegu drogi-ulicy
od rzeki Wschodniej - ul. ślepa
od ul. Grabowej (gminna)
od ul. Cisowa (gminna)
od ul. Lipowej (gminna)
od ul. Mruczej (powiatowa)
ul. ślepa
od ul. Kieleckiej (powiatowa)
od ul. Wolności (wojewódzka)
od ul. Brzozowa (gminna)
od drogi osiedlowej
od ul. Brzozowej (gminna)
od ul. Jaśminowej
od ul. Kwiatowej (gminna)
od ul. Klonowej (gminna)
od ul. Brzozowej (gminna)
od ul. Polnej (powiatowa
od ul. Lipowej (gminna)
od ul. Jarzębinowej (gminna)
od ul. Starobuskiej (gminna)

Koniec przebiegu drogi-ulicy
do ul. 1-go Maja (powiatowa)
do ul. Lipowej (gminna)
do ul. Polna (powiatowa)
- ul. ślepa
- ul. ślepa
- ul. ślepa
- ul. ślepa
do ul. 13-go Stycznia (gminna)
- ul ślepa
- ul. ślepa
- ul. ślepa
- ul. ślepa
- ul. ślepa
do Jarzębinowej (gminna)
do ul. Lipowej (gminna)
do drogi osiedlowej
- ul. ślepa
- ul. ślepa
do ul. Dygasińskiego (powiatowa)
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Chmielnik - Klonowa
Chmielnik - Krótka
Chmielnik - Kwiatowa
Chmielnik - Leszczynowa
Chmielnik - Lipowa
Chmielnik - Mała
Chmielnik - Mickiewicza
Chmielnik - Mielczarskiego
Chmielnik - Parkowa
Chmielnik - Pogodna
Chmielnik - Poprzeczna
Chmielnik - Przemysłowa
Chmielnik - Sienkiewicza
Chmielnik - Słoneczna
Chmielnik - Starobuska
Chmielnik - Wolności

od ul Jaśminowej (gminna)
od ul. Jana Pawła II (wojewódzka)
od ul. Dojazdowej (gminna)
od ul. Brzozowej (gminna)
od ul. Jaworowej (gminna)
od ul. Mruczej (powiatowa)
od ul. Dygasińskiego (powiatowa)
od ul. 1-go Maja (powiatowa)
od ul. Dygasińskiego (powiatowa)
od ul. Kwiatowej
od ul. Furmańskiej
od ul m. Konopnickiej (powiatowa)
od ul. Rynek (powiatowa)
ul. Kwiatowej (gminna)
od ul. Rynek (wojewódzka)
od ul. Furmańskiej (gminna)

36.
37.
38.

Chmielnik - Wrzosowa
Chmielnik - Wspólna
Chmielnik - śeromskiego

od ul. Jaworowej (gminna)
od ul. Lubańskiej (gminna)
od ul. Jana Pawła II (wojewódzka)

Poz. 3281
do ul. Lipowej (gminna)
do ul. Szydłowskiej (gminna)
do ul. Szkolnej (powiatowa)
- ul. ślepa
do ul. Jaśminowej (gminna)
do ul. Kieleckiej (powiatowa)
do granicy miasta w kierunku na Zrecze Małe
- ul. ślepa
do ul. Starobuskiej (gminna)
- ul. ślepa
do ul. 13-go Stycznia (gminna)
do ul. Szydłowskiej (wojewódzka)
do ul. Kieleckiej (powiatowa)
- ul. ślepa
do ul. Polnej (powiatowa)
do ul. osiedlowych na os. 22-go Lipca
(wewnętrzne)
- ul. ślepa
do ul. 13-go Stycznia (gminna)
do ul. Polnej (powiatowa)

2. Przebieg dróg w terenie odzwierciedla
mapa stanowiąca załącznik nr 1, 2 i 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik

§ 2. Uchwała Nr XXIV/244/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009 roku
traci moc.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Kulpiński
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVII/265/2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII/265/2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVII/265/2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 30 czerwca 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/247/09
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst
jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o kwotę 2.065.211 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę 2.065.211 zł oraz dokonuje się
zmian pomiędzy działami klasyfikacji budŜetowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.”
zał. Nr 3.
§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011” - zał. Nr 4.
§ 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Dotacje celowe” - zał. Nr 5.
§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. - zał. Nr 6.
§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów
budŜetowych na 2009r.” - zał. Nr 7.
§ 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Dotacje przedmiotowe w 2009r.” - zał. Nr 8.
§ 9. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi na 2009r.”
- zał. Nr 9.
§ 10. Wprowadza się załącznik pn. „Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi na 2009 rok - zał. Nr 10.
§ 11. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Dotacje podmiotowe w 2009r.” - zał. Nr 11.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: G. Dyk
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Załączniki do uchwały Nr XXXIII/247/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 3 września 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/253/09
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie
gminy Pawłów
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, z późniejszymi zmianami) oraz § 1 pkt 1 pdpkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008
roku w sprawie warunków udzielania zwolnień

od podatku od nieruchomości oraz podatku od
środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjna (Dz. U nr 146
poz. 927) Rada Gminy w Pawłowie uchwala, co
następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do
której ma zastosowanie rozporządzenie Komisji
Europejskiej nr 1628/2006 z dnia 24 października
2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L nr 302 z 01.11.2006r.).

§ 4. Przez nową inwestycję rozumie się
inwestycję określoną w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjna (Dz. U nr 146 poz. 927)

§ 2. Program obejmuje swoim działaniem
przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Pawłów w miejscowości Dąbrowa na terenie
oznaczonym kolorem filetowym w załączniku
nr 1 do uchwały.

§ 5.1. Pomoc publiczna ma formę zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 3. Pomoc publiczna przeznaczona jest na:
1) realizację nowej inwestycji, w tym duŜego
projektu inwestycyjnego;
2) tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nowa inwestycją.

2. Zastosowanie przedmiotowych zwolnień od podatku od nieruchomości spowoduje
zmniejszenie wpływów do budŜetu gminy, w
zaleŜności od liczby przedsiębiorców, którzy
zrealizują nowe inwestycje lub utworzą nowe
miejsca pracy. Będzie to część przyszłych dochodów budŜetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Łączna wielkość środków przezna-
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czonych na udzielenie pomocy publicznej na
podstawie uchwały szacuje się na 1.460.000 zł.
§ 6. Zakres przedmiotowy zwolnienia
obejmuje grunty, budynki, budowle lub ich części stanowiące nowe inwestycje, zajęte naprowadzenie działalności gospodarczej.
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§ 7. Prawo do zwolnienia od podatku od
nieruchomości nie obejmuje nowych inwestycji
związanych z budową stacji paliw, banków oraz
obiektów handlowych.

Rozdział 2
Ogólne warunki dopuszczalności pomocy publicznej
§ 8. Przyznanie pomocy publicznej na podstawie uchwały uzaleŜnione jest od spełnienia, co
najmniej jednego z poniŜszych warunków:
1) poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z nową inwestycją na zasadach określonych w § 10 i § 11;

2) nabyciu przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji oraz utworzeniu nowych miejsc pracy
w związku z nową inwestycją na zasadach
określonych w § 12 i § 13;
3) utworzenia nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją na zasadach określonych
w § 14 i § 15.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
§ 9. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca rozpoczął działalność do końca miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 23, nie dłuŜej niŜ na okres 5 lat.
§ 10. Warunkiem uzyskania pomocy jest:
1) zainwestowanie
kwoty
przekraczającej
50 tys. Euro, wyraŜonej w złotych;
2) zobowiązanie się do pokrycia co najmniej
25 % kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym za udział własny naleŜy ro-

zumieć środki, które nie zostały uzyskane
przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem pochodzącym ze środków publicznych;
3) zakończenie nowej inwestycji w terminie
48 miesięcy od dnia złoŜenia wniosku;
4) utrzymanie inwestycji w regionie przez okres
co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia;
5) prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie gminy Pawłów określonym w § 2 w
ramach realizowanej inwestycji, na którą
pomoc jest udzielona przez okres objęty
zwolnieniem oraz co najmniej pięciu lat od
zakończenia okresu objętego przedmiotowym zwolnieniem.

Rozdział 4
Szczegółowe warunki udzielania pomocy na nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji
oraz utworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycja
§ 11. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
przedsiębiorca rozpoczął działalność do końca
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 23, nie dłuŜej niŜ na okres 3 lat.
§ 12. Przyznanie pomocy, o której mowa w
§ 12 uzaleŜnione jest od łącznego spełnienia
następujących warunków:
1) nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji oraz utworzenie w okresie 12 miesięcy
od dnia złoŜenia wniosku co najmniej 10 nowych miejsc pracy;

2) warunek utworzenia nowych miejsc pracy
uwaŜa się za spełniony, jeŜeli nastąpi wzrost
netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25 %
kosztów inwestycji ze środków własnych,
przy czym za udział własny naleŜy rozumieć
środki, które nie zostały uzyskane przez
przedsiębiorcę w związku ze wsparciem pochodzącym ze środków publicznych;
4) utrzymania inwestycji w regionie przez okres
co najmniej 5 lat od jej zakończenia;
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5) prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie gminy Pawłów określonym w § 2 w
ramach realizowanej inwestycji, na którą
pomoc jest udzielona przez okres objęty
zwolnieniem oraz co najmniej pięciu lat od
zakończenia okresu objętego przedmiotowym zwolnieniem;
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6) zachowanie nowo utworzonych miejsc pracy
co najmniej pięć lat od dnia udzielenia pomocy oraz stanu zatrudnienia pozostałych
pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych przedsiębiorcy działających
na terenie gminy Pawłów na poziomie nie
niŜszym niŜ w dniu złoŜenia wniosku o udzielenie pomocy.

Rozdział 5
Szczegółowe warunki udzielania pomocy na utworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nowa inwestycją
§ 13. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
Wójt Gminy Pawłów wydał pismo potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do
uzyskania pomocy publicznej na podstawie
uchwały do końca miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym przekroczono maksymalną
intensywność pomocy określoną w § 23, nie
dłuŜej niŜ na okres 5 lat.
§ 14. Przyznanie pomocy, o której mowa w
§ 14 uzaleŜnione jest od łącznego spełnienia
następujących warunków:
1) utworzenie co najmniej 20 nowych miejsc
pracy w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji;
2) warunek utworzenia nowych miejsc pracy
uwaŜa się za spełniony, jeŜeli nastąpi wzrost
netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, po przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy;

3) zobowiązanie się do pokrycia co najmniej
25 % kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym za udział własny naleŜy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane
przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem pochodzącym ze środków publicznych;
4) utrzymania inwestycji w regionie przez okres
co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia;
5) prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie gminy Pawłów określonym w § 2
ramach realizowanej inwestycji, na którą
pomoc jest udzielona przez okres objęty
zwolnieniem oraz co najmniej pięciu lat od
zakończenia okresu objętego przedmiotowym zwolnieniem;
6) zachowanie nowo utworzonych miejsc pracy
przez co najmniej pięć lat od dnia udzielenia
pomocy oraz stanu zatrudnienia pozostałych
pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych przedsiębiorcy działających
na terenie gminy Pawłów na poziomie nie
niŜszym niŜ w dniu złoŜenia wniosku o udzielenie pomocy.

Rozdział 6
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
§ 15. Do kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą na nową inwestycję zalicza się
poniesione wydatki określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia
2008 roku w sprawie warunków udzielania
zwolnień od podatku od nieruchomości oraz
podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjna (Dz. U
nr 146 poz. 927).
§ 16. Cenę nabycia i koszt wytworzenia
środków trwałych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§ 17. Nabywane aktywa muszą być nowe.
§ 18. W przypadku gdy przed nabyciem
przedsiębiorstwa, w stosunku do jego składni-

ków udzielono juŜ pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza do kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą.
§ 19. Pomoc regionalna, o której mowa w
uchwale podlega sumowaniu z kaŜdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy w
związku z tą samą inwestycją, w tym udzielaną
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej i nie moŜe przekroczyć maksymalnej
intensywności pomocy określonej w § 23.
§ 20. W sektorze transportowym wydatki
na zakup środków transportu nie kwalifikują się
do pomocy na nowe inwestycje.
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§ 21. Do kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc
pracy zalicza się koszty określone w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008
roku w sprawie warunków udzielania zwolnień
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od podatku od nieruchomości oraz podatku od
środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjna (Dz. U nr 146 poz.
927).

Rozdział 7
Intensywność pomocy
§ 22. Maksymalna intensywność pomocy nie moŜe przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą.
Rozdział 8
Warunki dopuszczalności udzielania pomocy publicznej na wspieranie duŜych
projektów inwestycyjnych
§ 23. DuŜym projektem inwestycyjnym jest
nowa inwestycja, w której wydatki kwalifikujące
się do objęcia wsparciem przekraczają równo
wartość 50.000.000 euro, przy czym:
1) koszty nowej inwestycji są wydatkami na
środki trwałe, dokonanymi w okresie trzech
lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców
realizujących tę inwestycję;
2) środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie
lub funkcjonalnie i słuŜą do realizacji ściśle
określonego celu, w szczególności produkcji
konkretnego produktu lub róŜnych produktów, jeŜeli są wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.
§ 24. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia
wsparciem duŜego projektu inwestycyjnego są:
1) cena nabycia gruntów do wysokości 10 %
całkowitych wydatków projektu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
2) cena nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
a) budowli i budynków,
b) maszyn i urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów i aparatury,
d) wyposaŜenia technicznego dla prac biurowych,
e) infrastruktury technicznej związanej z
nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej
rozumie się urządzenie albo modernizacje drogi oraz wybudowanie pod ziemia,
na ziemi albo nad ziemią przewodów lub
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,
3) koszt instalacji i uruchomienia środków
trwałych,
4) cena nabycia materiałów lub robót budowlanych pod warunkiem, Ŝe pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem.

§ 25. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem finansowym są koszty na utworzenie nowych miejsc pracy; na które składają
się koszty płacy brutto pracowników zatrudnionych powiększone o obowiązkowe składki na
ubezpieczenia społeczne.
§ 26. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług
transportowych koszty na zakup środków transportu i urządzeń transportowych nie są kosztami
kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.
§ 27. Cenę nabycia i koszt wytworzenia
środków trwałych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§ 28. Maksymalną wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej na realizację duŜego
projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie
z wzorem:
I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
I - maksymalną wartość pomocy dla duŜego
projektu inwestycyjnego,
R - intensywność pomocy w zaleŜności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,
B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyŜej równowartości
50.000.000 euro - nieprzekraczającą równowartości 100.000.000 euro,
C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość
100.000.000 euro.
§ 29. DuŜy projekt inwestycyjny, w odniesieniu do którego wysokość projektowanej pomocy przewyŜsza maksymalnie dopuszczalne
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jakie
inwestycja
o
wartości
100.000.000 euro mogłaby otrzymać z uwzględnieniem zasad stosowanych przy obliczaniu
wsparcia dla duŜych projektów inwestycyjnych,
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podlega notyfikacji w trybie indywidualnego
postępowania notyfikacyjnego, o którym mowa
w przepisach odrębnych.

Rozdział 9
Kumulacja pomocy
§ 30. Pomoc udzielona na podstawie
uchwały podlega sumowaniu z kaŜdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy w
związku z tą samą inwestycją bez względu na jej
formę i źródło pochodzenia i nie moŜe przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 23 albo wielkości pomocy ustalonej
zgodnie z § 29.

tworzenie nowych miejsc pracy związanych z
daną inwestycją, to łączna intensywność tych
pomocy nie moŜe przekraczać maksymalnej
wartości pomocy określonej zgodnie z § 23.
§ 32. Dopuszczalną wielkość pomocy ustala się jako iloczyn maksymalnej intensywności
pomocy i wyŜszej kwoty kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą na nowe inwestycje lub
na tworzenie nowych miejsc pracy.

§ 31. JeŜeli przedsiębiorca korzysta jednocześnie z pomocy na nowe inwestycje oraz na
Rozdział 10
Ograniczenia dotyczące pomocy publicznej
§ 33.1. Program nie przewiduje udzielania
pomocy w następujących sektorach:
1) w sektorach hutnictwa Ŝelaza i stali oraz
włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy
publicznej;
2) w sektorze górnictwa węgla;
3) w sektorze budownictwa okrętowego;
4) w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
5) w sektorze rolnictwa związanej z produkcją,
przetwórstwem oraz obrotem towarami rolnymi, o których mowa w Załączniku 1 do
Traktatu. Stosuje się je wobec przetwórstwa
produktów rolnych i obrotu tymi produktami, z wyłączeniem wytwarzania produktów
mających imitować lub zastępować mleko i
przetwory mleczne, o których mowa w art. 3
ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1898/87
z dnia 2 lipca 1987r. w prawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i prze-

tworami mlecznymi (Dz. Urz. EWGL 182 z
3.7.1987);
2. Niniejszy program pomocowy nie ma
zastosowania do:
1) pomocy udzielanej na działalność związaną z
eksportem do krajów trzecich lub państw
członkowskich, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywoŜonych
produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem
sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami
bieŜącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
2) pomocy uzaleŜnionej od wykorzystywania
towarów
krajowych
uprzywilejowanych
względem towarów przywoŜonych;
3) przedsiębiorców prowadzących działalność
w zakresie wynajmu nieruchomości;
4) przedsiębiorców znajdujących się w okresie
restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

Rozdział 11
Wymagane dokumenty i informacje niezbędne do ustalenia dopuszczalności pomocy publicznej
§ 34. Wniosek przedsiębiorcy, o którym
mowa w § 8 winien zawierać:
1) informację o otrzymanej pomocy w róŜnych
formach i z róŜnych źródeł, która była przeznaczona na to samo przedsięwzięcie, na realizację którego przedsiębiorca ubiega się o
pomoc, na druku stanowiącym załącznik nr 2
do uchwały;

2) odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej;
3) opis projektu (np.: lokalizacja, cele, które
mają być osiągnięte w związku z realizacją
projektu, etapy realizacji, data rozpoczęcia i
zakończenia);
4) określenie całkowitych kosztów realizacji
projektu;
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5) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz ich rodzaje (w przypadku
ubiegania się o pomoc na nową inwestycję i
na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją naleŜy podać osobno
wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na inwestycje i na tworzenie
nowych miejsc pracy);
6) opis źródeł finansowania projektu;
7) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji
przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia
okresu objętego przedmiotowym zwolnieniem, na druku stanowiącym załącznik nr 3
do uchwały.
§ 35. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc na podstawie § 10 uchwały zobowiązani są
dołączyć do wniosku o przystąpienie do programu pomocowego dodatkowo:
1) pozwolenie na uŜytkowanie budynku lub
budowli;
2) oświadczenie o poniesionych przez przedsiębiorcę kosztach nowej inwestycji, w tym
kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na podstawie uchwały oraz o udziale
własnym wynoszącym co najmniej 25 %
wartości inwestycji, na druku stanowiącym
załącznik nr 4 do uchwały.
§ 36. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc na podstawie § 11 uchwały zobowiązani są
dołączyć do wniosku o przystąpienie do programu pomocowego dodatkowo:
1) oświadczenie o wysokości poniesionych
nakładów na nowe inwestycje kwalifikujących się do objęcia pomocą związanych z
obiektami, o których mowa w § 11 uchwały
oraz o udziale własnym wynoszącym co
najmniej 25 % wartości inwestycji, na druku
stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały;
2) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc
pracy w związku z nabyciem przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane gdyby nie zostało nabyte, na
druku stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały;
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3) oświadczenie o wysokości przewidywanych
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nowa inwestycją, obejmującą koszty wynagrodzenia
brutto pracowników powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz o udziale własnym w nakładach
związanych z utworzeniem nowych miejsc
pracy wynoszącym co najmniej 25 %, na
druku stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały;
4) deklarację o zachowaniu nowo utworzonych
miejsc pracy przez co najmniej pięć lat od
dnia udzielenia pomocy oraz stanu zatrudnienia pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy działających na terenie gminy
Pawłów na poziomie nie niŜszym niŜ w dniu
złoŜenia wniosku o udzielenie pomocy, na
druku stanowiącym załącznik Nr 8 do uchwały.
§ 37. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc na podstawie § 13 uchwały zobowiązani są
dołączyć do wniosku o przystąpienie do programu pomocowego dodatkowo:
1) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc
pracy na druku stanowiącym załącznik Nr 6
do uchwały;
2) oświadczenie o wysokości przewidywanych
kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, obejmującą koszty wynagrodzenia brutto pracowników powiększone o obowiązkowe
składki na ubezpieczenia społeczne oraz o
udziale własnym w nakładach związanych z
utworzeniem nowych miejsc pracy wynoszącym co najmniej 25 %, na druku stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały;
3) deklarację o zachowaniu nowo utworzonych
miejsc pracy przez co najmniej pięć lat od
dnia udzielenia pomocy oraz stanu zatrudnienia pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy działających na terenie gminy
Pawłów na poziomie nie niŜszym niŜ w dniu
złoŜenia wniosku o udzielenie pomocy, na
druku stanowiącym załącznik Nr 8 do uchwały.

Rozdział 12
Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej intensywności pomocy
oraz monitorowanie pomocy
§ 38. Przedsiębiorca korzystający z regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany
przedłoŜyć do 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego w okresie korzystania ze zwolnienia:
1) informacje o otrzymanej pomocy publicznej
otrzymanej w róŜnych formach i z róŜnych
źródeł, która była przeznaczona na to samo
przedsięwzięcie, na realizację którego przed-

siębiorca otrzymał pomoc, na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały;
2) informację dotyczącą kosztów pracy nowo
zatrudnionych pracowników w związku
z nową inwestycją, o której mowa w § 11
i § 12 uchwały - w okresie korzystania ze
zwolnienia, jednak nie dłuŜszym niŜ dwa lata.
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§ 39. W przypadku otrzymania w trakcie
roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną
intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany
do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyŜkę pomocy
publicznej ponad dopuszczalną intensywność do
31 grudnia danego roku podatkowego.
§ 40. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy są zobowiązani przedstawić Wójtowi Gminy Pawłów
informację o wysokości zatrudnienia w prowadzonych przez siebie jednostkach organizacyjnych działających na terenie gminy (na druku
stanowiącym załącznik Nr 9 do Uchwały) wg
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stanu na 31 grudnia roku poprzedniego, z zastrzeŜeniem, Ŝe ostatnią informację naleŜy złoŜyć
w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat
od dnia otrzymania pomocy.
§ 41. Organ podatkowy ma prawo do
przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków
udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w
tym takŜe sprawdzania zgodności ze stanem
faktycznym dokumentów i informacji składanych
przez przedsiębiorców.

Rozdział 13
Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały
§ 42. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku gdy nowa inwestycja lub nowo utworzone
miejsca pracy nie zostaną utrzymane przez okres
5 lat od zakończenia okresu objętego przedmiotowym zwolnieniem.
§ 43. Beneficjent pomocy zobowiązany
jest powiadomić pisemnie Wójta Gminy Pawłów
o utracie prawa do zwolnienia od podatku od
nieruchomości na podstawie uchwały w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.
§ 44. Przedsiębiorca, który utracił prawo
do zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu
otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych
w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od nierucho-

mości zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy - Ordynacja podatkowa.
§ 45. Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, gdy zmniejszenie liczby pracowników
zatrudnionych w związku z nowa inwestycją, o
której mowa w § 11 i § 12 uchwały nastąpiło w
okresie trwania zwolnienia od podatku od nieruchomości lub w okresie 5 lat od ich utworzenia z
przyczyn losowych lub gdy umowę o pracę rozwiązano w trybie art. 52 Kodeksu pracy - pod
warunkiem, Ŝe przedsiębiorca:
1) w terminie 14 dni od powstania tych okoliczności powiadomi Wójta Gminy Pawłów o
zmniejszeniu stanu zatrudnienia;
2) w terminie 30 dni od wystąpienia tych okoliczności uzupełni stan zatrudnienia do poziomu określonego przez przedsiębiorcę w
oświadczeniu złoŜonym na druku, stanowiącym załącznik Nr 9 do uchwały.

Rozdział 14
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 46. Program obowiązuje do 31 grudnia
2013 roku.
§ 47. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 48. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: G. Dyk
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Załączniki do uchwały Nr XXXIII/253/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 3 września 2009r.
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Załącznik Nr 9
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Znak: NK.I-0911/97/2009
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.

1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,
poz. 1111)

stwierdza się niewaŜność
uchwały Nr XXV/258/2009 Rady Miejskiej w
Chmielniku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie
regulaminu wynagradzania w 2009 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

oświatowych prowadzonych przez Gminę
Chmielnik - w części określonej w § 8 ust. 6 załącznika.

UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 29 kwietnia 2009r. Rada
Miejska w Chmielniku podjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania w 2009r. nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę
Chmielnik.
W § 8 ust. 6 regulaminu wynagradzania
nauczycieli Rada Miejska postanowiła, iŜ wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego przez nauczyciela nie posiadającego wymaganych kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć albo prowadzonych niezgodnie z planem i programem nauczania danej
klasy wynosi 50 % wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową.
Uchwała w tym zakresie narusza w sposób
istotny art. 35 ust. 3 w związku z art. 30 ust. 6
pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).
Pojęcie godziny doraźnego zastępstwa definiuje art. 35 ust. 2a Karty Nauczyciela. Zgodnie
z tym przepisem przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

których realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
Stosownie do art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się
według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki
pracy.
Natomiast rada gminy - zgodnie z delegacją zawartą w art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela - została upowaŜniona wyłącznie do określenia w regulaminie wynagradzania szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
W ocenie organu nadzoru zapis § 8 ust. 6
regulaminu wynagradzania istotnie narusza
wskazane przepisy Karty Nauczyciela, a zwłaszcza art. 35 ust. 3 tej ustawy, który przyznaje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw niezaleŜnie
od tego, czy zastępujący nauczyciel posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu,
czy teŜ zajęcia prowadzone są zgodnie z planem i
programem nauczania danej klasy.
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Kwestionowany przepis uchwały wprowadza nowy, nieznany ustawie wyznacznik posiadania przez zastępującego nauczyciela kwalifikacji odpowiadających kwalifikacjom zastępowanego nauczyciela i jednocześnie bez Ŝadnego
uzasadnienia prawnego obniŜa wynagrodzenie
za godzinę doraźnego zastępstwa realizowaną
przez nauczyciela, którego kwalifikacje są inne
niŜ zastępowanego nauczyciela.
Przedstawione stanowisko organu nadzoru, dotyczące oceny legalności § 8 ust. 6 regulaminu wynagradzania znajduje potwierdzenie w
orzecznictwie sądowym (m. in. wyrok WSA w
3284
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Rzeszowie z dnia 7.11.2007r. sygn. akt II SA/Rz
585/07(Lex Nr 340189).
W tym stanie rzeczy stwierdzenie niewaŜności uchwały w części określonej w sentencji
rozstrzygnięcia nadzorczego jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski: B. Pałka-Koruba
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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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