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1075
UCHWAŁA Nr 269/XLIII/09
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzanych w 2009r.
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia
23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Par-

lamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z
późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
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12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U z 2007r. Nr 190,
poz. 1360 z późn. zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwala, co następuje:

Poz. 1075 i 1076

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego tworzy się odrębny
obwód głosowania Nr 13 z siedzibą w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki
Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s
w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
podaniu w formie obwieszczenia do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie miasta i gminy.

§ 2. Obwód głosowania o którym mowa w
§ 1 obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę
ma obwodowa komisja wyborcza Nr 13 i utworzony jest dla wyborców przebywających w tej
jednostce w dniu wyborów.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa

1076
UCHWAŁA Nr XXIV/254/09
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku oraz w Domu
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi
na dzień 7 czerwca 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 25,
poz. 219 z póź. zmianami) w związku z art. 30
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. z 2007r.
Dz. U. nr 190, poz. 1360 z póź. zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, Rada
Miejska w Chmielniku uchwala co następuje:
§ 1. Tworzy się następujące obwody głosowania dla przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
7 czerwca 2009r.: 1. Obwód głosowania nr 10 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Szpitalu
Powiatowym w Chmielniku. 2. Obwód głosowania
nr 11 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej
w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

§ 2. Obwody głosowania wymienione w
§ 1 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę
ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych
jednostkach w dniu wyborów.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Kulpiński
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1077
UCHWAŁA Nr XXXVIII/291/09
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia
23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219
zm: Dz. U. z 2006r. Nr 218 poz. 1592; Dz. U. z
2007r. Nr 112 poz. 766) oraz art. 30 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity
Dz. U. z 2007r. Nr 190 poz. 1360 zm: Dz. U. z
2008r. Nr 171 poz. 1056) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

2. Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie tel.
387-35-12.
Granicą obwodu będzie Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie.
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego w 2009 roku tworzy
się odrębne obwody głosowania w:
1. NZOZ Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie
im. Władysława Biegańskiego ul. Małogoska
Nr 25 tel. 386-17-21. Granicą obwodu będzie
NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: P. Błaszkiewicz

1078
UCHWAŁA Nr XXXVI/246/2009
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 20 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 30 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z
2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm) na wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z
dnia 20 marca 2009r. uchwala się co następuje:

obwodów głosowania na obszarze gminy wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik do uchwały Nr XXXII/239/2002 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia
17 czerwca 2002 roku oraz załącznik do
uchwały Nr XXIX/272/2005 Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 czerwca 2005
roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 1. W uchwale Nr XXXII/239/2002 Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 czerwca
2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy oraz w
uchwale Nr XXIX/272/2005 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 czerwca 2005r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia stałych

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 97

 4921 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości przez

Poz. 1078

rozplakatowanie obwieszczeń z jej tekstem na
terenie gminy Kazimierza Wielka.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Magnes
Załącznik do uchwały Nr XXXVI/246/2009
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 20 marca 2009r.

Numer
obwodu
głosowania
1

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

2
3
Kazimierza Wielka - ulice:
Agrestowa, Armii Krajowej, Cicha, Gruszkowa, Harcerska, Głowackiego, Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
Jabłonowska, Jachimowskiego, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, Koszycka,
ul. 1 Maja 3
Krakowska, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łabądź, 1 Maja, Malinowa, MiodoKazimierza Wielka
wa, Murarska, Niecała, Nowa Wieś, OkręŜna, Parkowa, Polna, Piłsudskiego,
tel. (041) 3521-352
Sienkiewicza, Stolarska, Wesoła, Wiśniowa, Zielona.
Publiczne Gimnazjum
Samorządowe
Kazimierza Wielka - ulice:
ul. Szkolna 22
Broniewskiego, Budzyńska, Kościuszki, Przemysłowa, Reja, Szkolna.
Kazimierza Wielka
tel. (041) 3521-567
Publiczne Gimnazjum Samorządowe
Kazimierza Wielka - ulice:
ul. Szkolna 22
Partyzantów, Słoneczna, Jana Pawła II, 15 Stycznia.
Kazimierza Wielka
tel. (041) 3521-567
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
Sołectwa:
ul. 1 Maja 3
Donosy, Jakuszowice, Kazimierza Mała, Odonów, Słonowice, Wojciechów
Kazimierza Wielka
tel. (041) 3521-352
Zespół Szkół Rolniczych
Sołectwa:
w Cudzynowicach
Cudzynowice, Hołdowiec, Kamyszów.
tel. (041) 3521-162
Sołectwa:
Remiza O.S.P.
Broniszów, Gabułtów, Zagórzyce, Zięblice.
w Gabułtowie
Sołectwa:
Remiza O.S.P.
Cło, Podolany, Stradlice, Wymysłów.
w Podolanach
Samorządowa Szkoła Podstawowa
Sołectwa:
w Gorzkowie
Gorzków, Donatkowice, Łyczaków, Nagórzanki, Plechów, Plechówka.
tel. (041) 3525-134
Sołectwa:
Zespół Szkół Samorządowych
Dalechowice, Chruszczyna Mała, Chruszczyna Wielka, Krzyszkowice, Łękawa,
w Wielgusie
Paśmiechy, Wielgus, Wojsławice, Zysławice.
tel. (041) 3525-108
Samorządowa Szkoła Podstawowa
Sołectwa:
w Sieradzicach
Boronice, Lekszyce, Góry Sieradzkie, Marcinkowice, Sieradzice
tel. (041) 3525-103
Samorządowa Szkoła Podstawowa
Sołectwa:
w Kamieńczycach
Głuchów, Gunów Kolonia, Gunów Wilków, Kamieńczyce, Skorczów.
tel. (041) 3522-626

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej
Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
ul. Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
tel. (041) 3521-937; (041) 3521-919; (041) 3521-004
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Poz. 1079 i 1080

1079
UCHWAŁA Nr XXXVI/247/2009
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004r. Nr 25,
poz. 219 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 do 3
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r.
Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 3
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z
późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 20 marca 2009r.
uchwala, się co następuje:

§ 2. Numer i granice utworzonego obwodu głosowania nr 12 oraz siedzibę obwodowej
komisji wyborczej określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń z jej tekstem na terenie
gminy Kazimierza Wielka.

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
7 czerwca 2009 roku tworzy się obwód głosowania
nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Magnes

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/247/2009
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 20 marca 2009r.
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

2

12

Szpital Kazimierza Wielka
ul. Partyzantów 12

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

3
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kazimierzy Wielkiej
ul. Partyzantów 12

Numer Telefonu

Uwagi

4

5

(041) 3522-140

1080
UCHWAŁA Nr XXXV/464/2009
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach posłów
do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z 23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25
poz. 219, z 2006r. Nr 218 poz. 1592, z 2007r.

Nr 112 poz. 766), w związku z art. 30 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
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2007r. Nr 190 poz. 1360 i z 2008r. Nr 171 poz.
1056) oraz w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca
2009r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów
do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 37 poz.
287) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
uchwala, co następuje:
Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

39

Dom Pomocy Społecznej,
ul. Grabowiecka 7

40

Dom Pomocy Społecznej,
Os. Słoneczne 49

41

Szpital
(Zespół Opieki Zdrowotnej)
ul. Szymanowskiego 11

Poz. 1080 i 1081

§ 1. Tworzy się następujące dodatkowe obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów
posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009:

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Dom Pomocy Społecznej
ul. Grabowiecka 7
tel. 2620023
Dom Pomocy Społecznej
Os. Słoneczne 49
tel. 2665553
Szpital (Zespół Opieki Zdrowotnej)
ul. Szymanowskiego 11
tel. 2478000,
2664440

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta: M. Zgadzajski

1081
UCHWAŁA Nr XXXIV/29/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia w dniu 7 czerwca 2009r.
na terenie miasta SkarŜyska-Kamiennej wyborów do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499
z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25,
poz. 219 z późn. zm.) Rada Miasta SkarŜyskaKamiennej uchwala co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia w dniu 7 czerwca 2009r. na terenie miasta SkarŜyska-Kamiennej
wyborów do Parlamentu Europejskiego na
wniosek Prezydenta Miasta, tworzy się odrębne
obwody głosowania:
1) Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy, ul. Szpitalna 1,
2) Zespół Opieki Zdrowotnej - II budynek szpitalny, ul. Ekonomii 4,
3) Dom Pomocy Społecznej, ul. Sporna 6

§ 2. Numery i granice utworzonych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych, o których mowa w § 1
określa załącznik.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
podaje do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rada Miasta: B. Ciok

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 97

 4924 

Poz. 1081 i 1082
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/29/2009
Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej
z dnia 26 marca 2009r.

Numer
obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
*) numer kierunkowy 041
Zespół Opieki Zdrowotnej
- Szpital Powiatowy
ul. Szpitalna 1
tel. 25-31-443 wew. 368
Zespół Opieki Zdrowotnej
- II budynek szpitalny
ul. Ekonomii 4
Tel. 25-24-092 wew. 41
Dom Pomocy Społecznej
Ul. sporna 6
Tel. 25-15-550 wew. 37

Granice obwodu głosowania

31

Zespół Opieki Zdrowotnej
- Szpital Powiatowy

32

Zespół Opieki Zdrowotnej
- II budynek szpitalny

33

Dom Pomocy Społecznej

1082
UCHWAŁA Nr XXXIV/30/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej
Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 i ust. 2 lit. „a”
oraz art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z
2003r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) Rada Miasta
SkarŜyska-Kamiennej uchwala co następuje

2) w Obwodzie Nr 24 z siedzibą Gimnazjum
Nr 3, ul. Akacjowa 1 po wyrazach „Paryska
od Nr 2 do 218 i Nr 226” dopisuje się „230”.

§ 1. Na wniosek Prezydenta Miasta w załączniku do Uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta
SkarŜyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002r. w
sprawie utworzenia obwodów głosowania w
wyborach do rady miasta SkarŜyska-Kamiennej
wprowadza się następujące zmiany:
1) w Obwodzie Nr 1 z siedzibą Miejskie Usługi
Komunalne Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 103 dopisuje się „Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa,
Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa”,

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 2. Pozostałe zapisy bez zmian.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i
Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rada Miasta: B. Ciok

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1083

1083
UCHWAŁA Nr XXXV/31/2009
RADY MIASTA SKARśYSKO-KAMIENNA
z dnia 17 kwietnia 2009r.
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę SkarŜyskoKamienna od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych
na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej
przez Radę Miasta SkarŜyska-Kamiennej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
15 września 2000r. o referendum lokalnym
(Dz. U. z 2000r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.), w
związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

3. Na karcie do głosowania w jej dolnej
części po lewej stronie znajduje się miejsce na
pieczęć obwodowej komisji do spraw referendum, a po prawej stronie - wydrukowany odcisk
pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej.

§ 1. Postanawia się przeprowadzić referendum gminne w sprawie przejęcia przez Gminę SkarŜysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się
zebranych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 2. Ustala się treść pytania w referendum
w brzmieniu: „Czy jest Pani/Pan za przejęciem
przez Gminę SkarŜysko-Kamienna obowiązku
właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości za odpłatnością ustalaną przez Radę
Miasta SkarŜyska-Kamiennej?”
§ 3. Wyznacza się termin przeprowadzenia
referendum na dzień 7 czerwca 2009r. w godz.
6.00 do 20.00.
§ 4.1. Ustala się wzór karty do głosowania
w referendum stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w
brzmieniu, jak załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/140/2008
Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia
referendum gminnego dotyczącego przejęcia
przez Gminę SkarŜysko-Kamienna od właścicieli
nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania
się zebranych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta SkarŜyska-Kamiennej
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 51, poz. 734.
§ 8.1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta SkarŜyska-Kamiennej.
Przewodniczący Rady Miasta: B. Ciok

2. Karta do głosowania jest drukowana
jednostronnie na papierze koloru białego i ma
format A5.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1083 i 1084
Załączniki do uchwały Nr XXXV/31/2009
Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej
z dnia 17 kwietnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1083 i 1084

Załącznik Nr 2
Kalendarz czynności
związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie przejęcia przez Gminę SkarŜyskoKamienna od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej
przez Radę Miasta SkarŜysko-Kamienna.
Czynność wyborcza
Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia uchwały Rady Miasta o przeprowadzeniu referendum
Powołanie przez Radę Miasta SkarŜyska-Kamiennej Miejskiej Komisji Do Spraw Przeprowadzenia Referendum w sprawie przejęcia przez Gminę SkarŜysko-Kamienna od właścicieli
nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych
Powołanie przez Miejską Komisję Do Spraw Przeprowadzenia Referendum obwodowych
komisji w celu przeprowadzenia i ustalenia wyników referendum.
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum
Sporządzenie i wyłoŜenie do publicznego wglądu spisów wyborców uprawnionych do głosowania.
Zakończenie kampanii referendalnej
Przeprowadzenie głosowania w referendum
od godz. 6.00 do 20.00
1. Sporządzenie przez Komisje obwodowe protokołu wyników głosowania w obwodzie.
2. Sporządzenie przez Miejską Komisję protokołu wyników referendum na podstawie danych
liczbowych dostarczonych przez komisje obwodowe z terenu całego miasta.
3. Obwieszczenie przez Miejską Komisję wyników głosowania, wyników referendum w lokalach głosowania oraz ogłoszenia protokołu wyniku referendum w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego

Termin realizacji
Najpóźniej w 50 dniu od daty
opublikowania uchwały
Najpóźniej na 25 dni przed dniem
referendum
Najpóźniej na 21 dni przed dniem
referendum
Najpóźniej na 21 dni przed dniem
referendum
14 dni przed referendum
24 godziny przed dniem głosowania
7 czerwca 2009r
niezwłocznie po zakończeniu głosowania.

1084
UCHWAŁA Nr IV/12/09
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej i w Powiatowym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej oraz w sprawie ustalenia jednolitego wykazu numerów, granic obwodów i siedzib
komisji obwodowych w Starachowicach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów
do Parlamentu Europejskiego
Działając na podstawie art. 42 ust. 1 pkt. 1),
pkt. 2) i ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 ustawy z
23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004r. Nr 25
poz. 219 ze zmianami) oraz w związku z § 3 Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9 marca 2009r. w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. z 2009r. Nr 37 poz. 287) na wniosek Prezydenta Miasta Starachowice Rada Miejska w
Starachowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w
wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
tworzy się następujące dodatkowe obwody głosowania, ustala ich numery, granice i siedziby
obwodowych komisji wyborczych:
- obwód nr 2 w Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Józefa Bema 26 z siedzibą obwodowej komisji w tym „Domu”
- obwód nr 24 w Powiatowym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej przy ul. Radomskiej 70 z siedzibą
obwodowej komisji w budynku nowego szpitala.

§ 2. Jednolity wykaz numerów wszystkich
obwodów głosowania połoŜonych na terenie
Miasta Starachowice, ich granice oraz siedziby
komisji obwodowych zawiera Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Treść Załącznika do niniejszej uchwały
podaje się do publicznej wiadomości w formie
obwieszczenia Prezydenta Miasta najpóźniej w
30 dniu przed dniem wyborów.
§ 4. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie
Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Rafalski

Dziennik Urzędowy
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Załącznik do uchwały Nr IV/12/09
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 marca 2009r.
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1085
UCHWAŁA Nr XXXIII/240/09
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu im. Jana Pawła II we Włoszczowie
i w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku 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 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 42 ust.
2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U.
Nr 25 poz. 219, z 2006r. Nr 218, poz. 1592, z
2007r. Nr 112, poz. 766) w związku z art. 30 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2007r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 . Nr 171, poz.
1056) oraz postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. Nr 37 poz. 287) - Rada Miejska we Włoszczowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w
wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego,
wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
tworzy się obwody głosowania w szpitalu im.
Jana Pawła II we Włoszczowie oraz w Domu
Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ustala się
ich granice, numery i siedziby obwodowych
komisji wyborczych według załącznika do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie w dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Nowak
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/240/09
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 26 marca 2009r.

Obwody głosowania, ich granice, numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych
na terenie Gminy Włoszczowa dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów
do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku
Numer obwodu
głosowania
1.

Siedziba obwodowej komisji
Wyborczej i nr telefonu
3.
Świetlica
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Włoszczowa
ul. śeromskiego Nr 28
tel. (041) 3883800
Dom Pomocy Społecznej
Włoszczowa
ul. Koniecpolska Nr 20
tel. (041) 3942038

Granice obwodu głosowania
2.

18

Szpital im. Jana Pawła II
we Włoszczowie

19

Dom Pomocy Społecznej
we Włoszczowie

1086
UCHWAŁA Nr XXIII/145/2009
RADY GMINY W BEJSCACH
z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w wyborach
do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do
Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46 poz. 499 ze
zm.) oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. Nr 25 poz. 219) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 7 czerwca 2009 roku tworzy się odrębny
obwód do głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach.
§ 2. Numer i granice utworzonego obwodu głosowania oraz siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej określa załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Gminy Bejsce.
Przewodnicząca Rady Gminy: K. Wicher

Załącznik do uchwały Nr XXIII/145/2009
Rady Gminy w Bejscach
z dnia 17 marca 2009r.
Numer obwodu
Granice obwodu głosowania
głosowania
3
Dom Pomocy Społecznej w Bejscach

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Numer telefonu

DPS w Bejscach

041 35 11 003

Uwagi
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UCHWAŁA Nr XXXII/133/09
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 11 marca 2009r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Dwikozy
Na podstawie art. 30 ust. 1, 2, 2a i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z
późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Dwikozy Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Sołectwo:
Dwikozy

2

Sołectwa:
BoŜydar, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha

3

Sołectwa:
Buczek, Czermin, Romanówka, Nowy Garbów,
Stary Garbów

4

Sołectwo:
Gierlachów

5

Sołectwa:
Góry Wysokie, Stare Kichary, Nowe Kichary,
Gałkowice, Kolonia Gałkowice

6

Sołectwa:
Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska

7

Sołectwa:
Słupcza, Szczytniki

8

Sołectwa:
Mściów, Nowy Kamień, Kamień Łukawski

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Dwikozy
stałe obwody głosowania ustalając ich numery,
granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
(nr telefonu)
Urząd Gminy w Dwikozach
ul. Spółdzielcza 15
tel. 8 311 471
Szkoła Podstawowa
w Dwikozach
ul. Sandomierska 55
tel. 8 311 451
Szkoła Podstawowa
w Starym Garbowie
tel. 8 341 333
Szkoła Podstawowa
w Gierlachowie
tel. 8 322 613
Szkoła Podstawowa
w Górach Wysokich
tel. 8 311 431
Szkoła Podstawowa
w Winiarach
tel. 8 311 190
Szkoła Podstawowa
w Słupczy
tel. 8 311 460
Szkoła Podstawowa
w Mściowie
tel. 8 311 730

Uwagi
Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/47/98 Zarządu Gminy w Dwikozach z dnia 11 września
1998 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Dwikozy i Uchwała
Nr XXIX/171/02 Rady Gminy w Dwikozach z dnia
9 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVII/47/98 Zarządu Gminy Dwikozach z dnia
11 września 1998 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Dwikozy.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Skobel

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
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UCHWAŁA Nr XXVIII/123/09
RADY GMINY W GNOJNIE
z dnia 14 stycznia 2009r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez gminę Gnojno
Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49
ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 54 ust. 3, 5 i 7 oraz art.
91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.
674, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela” w związku
z art. 18, ust. 2 pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust.
1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 roku w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181), z późn. zmianami). Rada Gminy
w Gnojnie uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gnojno w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin został uzgodniony w dniu
16 grudnia 2008r. z Zarządem Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Gnojnie.
§ 3. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Nr XVII/83/08 Rady
Gminy w Gnojnie z dnia 05 lutego 2008r. w
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
gminę Gnojno
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia
01 stycznia 2009r do 31 grudnia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Wcisło
Załącznik do uchwały Nr XXVIII/123/09
Rady Gminy w Gnojnie
z dnia 14 stycznia 2009r.

Regulamin
określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
a takŜe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Wynagrodzenie nauczyciela składa
się z
a. wynagrodzenia zasadniczego
b. dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy
c. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
d. nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
i dodatków socjalnych określonych w art. 54.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
określa art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela /Dz. U z 2003r Nr 118 poz 1112

- tekst jednolity z późn. zm/ i wynika ono z posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji, wymiarze zajęć obowiązkowych oraz jego stopnia
awansu zawodowego i jest ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu z dnia 31 stycznia 2005 roku. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 zwanym dalej rozporządzeniem z późn. zm.
3. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość:
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a. dodatku motywacyjnego
b. dodatku funkcyjnego
c. dodatku za pracę w warunkach trudnych i
uciąŜliwych
d. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
e. dodatku za wysługę lat
f. nagrody ze specjalnego funduszu nagród
g dodatku mieszkaniowego
h. dodatku wiejskiego.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa
bez bliŜszego określenia o:
a. rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.

Poz. 1088

b. szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół placówek, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Gnojno.
c. dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w pkt 2,
d. roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 01 września danego
roku do 31 sierpnia roku następnego.
e. klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę.
f. tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia.
g. najniŜszym wynagrodzeniu zasadniczym
nauczyciela staŜysty - naleŜy przez to rozumieć wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela
staŜysty określone pod p. 4 w tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego - stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

Dodatek motywacyjny
§ 2.1. Dla kaŜdej szkoły tworzy się fundusz
motywacyjny w wysokości 3 % zasadniczego
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w
danej szkole.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
ustala się w wysokości od 5 % do 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie
dłuŜszy niŜ 1 rok szkolny.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela oraz zakres jego przyznania,
uwzględniając poziom spełniania warunków, o
których mowa w § 3 ustala dyrektor a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 3.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1/ uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a
w szczególności:
a/ uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzia-

nów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
b/ umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami.
c/ umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem a w
szczególności:
a/ systematyczne i efektywne przygotowanie
się do przydzielonych obowiązków,
b/ podnoszenie umiejętności zawodowych,
c/ wzbogacenie własnego warsztatu pracy
d/ dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych,
e/ prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,
f/ rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
g/ przestrzeganie dyscypliny pracy.
3. Posiadanie co najmniej dobrej oceny
pracy,
4. ZaangaŜowanie w realizację czynności i
zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3
Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a/ udział w organizowaniu imprez i uroczysto-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 97

 4935 

ści szkolnych,
b/ udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c/ opiekowanie się samorządem uczniowskim
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lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d/ aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

Dodatek funkcyjny
§ 4.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze w szkole przysługuje
dodatek funkcyjny, z tym, Ŝe:
- dyrektorowi w wysokości od 15 % do 30 %
jego wynagrodzenia zasadniczego.

je od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji a jeŜeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego o którym
mowa w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły,
liczbę uczniów, złoŜoność zadań wynikających z
zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz
warunki lokalowe, społeczne i środowiskowe w
jakich funkcjonuje szkoła, ustala:
Wójt Gminy dla dyrektora.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w
ust. 1 nie przysługują w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z
innych powodów a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od
tego dnia.

§ 5.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym, Ŝe nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - /do 20 uczniów w
klasie/ - 25 zł
2) wychowawstwo klasy - /powyŜej 20 uczniów
w klasie/ - 40 zł
2) funkcję opiekuna staŜu - w wysokości 25 zł.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 6.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz w § 5 powsta-

5. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły.

3. Otrzymanie dodatku funkcyjnego o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do
otrzymania dodatku o którym mowa w § 5.

Dodatek za warunki pracy.
§ 7.1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciąŜliwych warunkach przysługuje z
tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Wykaz trudnych i uciąŜliwych warunków
pracy stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego tytułu określa § 8 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 roku oraz § 9 rozporządzenia
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006
roku. (Dz. U. Nr 43, poz. 293) z późn. zm.

a. indywidualnego nauczania dziecka w domu,
zakwalifikowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do kształcenia specjalnego.
5. Wysokość dodatku za trudne warunki
pracy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 wynosi
10 % stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za kaŜdą przepracowaną
godzinę.

3. Za pracę w trudnych warunkach uznaje
się prowadzenie przez nauczycieli:
a. zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
szkołach podstawowych

6. Wysokość dodatku za uciąŜliwe warunki
pracy, o których mowa w ust. 4 pkt 1 wynosi
20 % stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za kaŜdą przepracowaną
godzinę.

4. Za pracę w warunkach uciąŜliwych
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:

dołu.

7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
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Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje się
mnoŜąc odpowiedni tygodniowy wymiar godzin
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w
ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija

się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną
godzinę.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa przysługuje stawka w wysokości 100 % za jedną godzinę ponadwymiarową
obliczanego na zasadach określonych w ust. 1.
§ 9. Wynagrodzenie za godziny, o których
mowa w § 8 przysługuje za godziny faktycznie
zrealizowane.
§ 10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Dodatek za wysługę lat
§ 11.1. Nauczycielom przysługuje dodatek
za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia
zasadniczego za kaŜdy rok pracy, wypłacany w
okresach miesięcznych poczynając od czwartego
roku pracy, z tym, Ŝe dodatek ten nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy. Zalicza się teŜ inne okresy jeŜeli z
mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zaleŜą
uprawnienia pracownicze.

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

c.

nia nagrody dodatku motywacyjnego na
okres co najmniej 6 miesięcy.
legitymowania się wybitnymi osiągnięciami
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej.

3. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków o których mowa w ust. 1 pkt. a dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2) ze środków o których mowa w ust. 1 pkt. b Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii dyrektora
szkoły.
4. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu przez niego w szkole
co najmniej 3 lata.

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

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
a. przy jednej osobie w rodzinie - 21 zł
b. przy dwóch osobach w rodzinie - 28 zł
c. przy trzech osobach w rodzinie - 35 zł
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d. przy czterech i więcej osobach w rodzinie 42 zł.

Poz. 1088 i 1089

wanego przez niego lokalu mieszkalnego
b. od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.

3. Do członków rodziny, o których mowa w
ust. 2 zalicza się nauczyciela, oraz wspólnie z
nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci do 25 roku Ŝycia, uczące się i nie posiadające
własnego źródła dochodu.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
a. nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie
b. pobierania zasiłku chorobowego
c. korzystania z urlopu wychowawczego

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

8. Nauczycielowi spełniającemu kryteria
do przyznania dodatku mieszkaniowego zatrudnionemu w więcej niŜ jednej placówce oświatowej na terenie gminy przysługuje tylko jeden
dodatek mieszkaniowy.

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

9. W razie zbiegu prawa do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego z prawem do
dodatku przysługującym na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych, nauczycielowi spełniającemu
wymagane warunki przysługują obydwa dodatki.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
a. niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmo-

Dodatek wiejski
§ 14.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu na terenie wsi w wymiarze nie
mniejszym niŜ połowa tygodniowego obowiąz-

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

Postanowienia końcowe
§ 15.1. Regulamin wynagrodzeń zawiera
się na okres do 31 grudnia 2009r.

wym Województwa Świętokrzyskiego.
4. Traci moc Uchwała Nr XVII/83/08 Rady
Gminy w Gnojnie z dnia 05 lutego 2008r w
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
gminę Gnojno.

2. Zmiany do regulaminu wprowadza się
w formie aneksów.
3. Regulamin wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

1089
UCHWAŁA Nr XXIX/132/09
RADY GMINY W GNOJNIE
z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia
23 stycznia 2004r. Ordynacja Wyborcza do Par-

lamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004r. nr 25
poz. 219 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 3 usta-
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wy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001r. nr
46 poz. 499 z póŜn. zm.), Rada Gminy w Gnojnie
uchwala, co następuje:

Poz. 1089 i 1090

§ 3. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej jest lokal w Domu Pomocy Społecznej w
Gnojnie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 7 czerwca 2009 roku tworzy się obwód
głosowania nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w
Gnojnie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych
Urzędu Gminy w Gnojnie.

§ 2. Granice obwodu głosowania nr 5 wyznacza teren Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. W obwodzie tym głosują wyborcy, którzy
będą w nim przebywać w dniu wyborów.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Boksa

1090
UCHWAŁA Nr XXVII/250/09
RADY GMINY W MORAWICY
z dnia 5 marca 2009r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu do przeprowadzenia głosowania
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z
2007r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) oraz art. 42
ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Numer obwodu
8

(Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) Rada Gminy
w Morawicy uchwala, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w
wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009
roku tworzy się obwód w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy:

Granice obwodu
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz niezwłocznemu przekazaniu Komisarzowi
Wyborczemu i Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szpital w Morawicy

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwala wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Wojtyś
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1091
UCHWAŁA Nr XXVI/96/08
RADY GMINY W SADOWIU
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród
dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15. art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy w Sadowiu
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin określający tryb
i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XIV/47/07 Rady
Gminy w Sadowiu z dnia 7 grudnia 2007 roku w

sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia
2009r. do 31 grudnia 2009r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Rzepka
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/96/08
Rady Gminy w Sadowiu
z dnia 30 grudnia 2008r.

Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Podstawa prawna:
Art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.

Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Regulamin reguluje tryb i kryteria
przyznawania nagród dla nauczycieli za zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budŜecie
Gminy Sadowie z przeznaczeniem na nagrody
organu prowadzącego i dyrektorów szkół.
2. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum, szkołach
podstawowych, przedszkolach - oddziałach przedszkolnych wchodzących w skład Zespołu Szkół
prowadzonych przez Gminę Sadowie.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest
mowa o:

1) dyrektorze - naleŜy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w ust. 2,
2) nauczycielach bez bliŜszego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których
mowa w ust. 1,
3) szkole bez bliŜszego określenia -- naleŜy
przez to rozumieć: przedszkole, oddział
przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół,
4) zakładowej organizacji związkowej - rozumie
się przez to Zarząd Oddziału ZNP działający
na terenie gminy.
5) nagrodzie organu prowadzącego - rozumie
się przez to nagrodę Wójta Gminy
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Rozdział II
Sposób podziału środków
§ 2.1. W budŜecie Gminy Sadowie tworzy
się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w
wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z tym, Ŝe:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na

nagrody dyrektora szkoły,
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego zwanego dalej nagrodami Wójta Gminy.

Rozdział III
Wysokość nagród
§ 3.1. Wysokość nagrody Wójta Gminy w
zasadzie nie powinna być niŜsza niŜ 120 % średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty, o
którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem § 2 ust. 1 pkt 2 i nie
moŜe być wyŜsza od nagrody kuratora oświaty.

2. Wysokość nagrody dyrektora w zasadzie nie powinna być niŜsza niŜ 70 % średniego
wynagrodzenia nauczyciela staŜysty, o którym
mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
z uwzględnieniem § 2 ust. 1 pkt 1 i nie moŜe być
wyŜsza od nagrody Wójta Gminy.

Rozdział IV
Kryteria przyznawania nagród
§ 4.1. Nagrody ze specjalnego funduszu
nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda moŜe być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w
szkole, co najmniej 1 roku.
2. Nagroda organu prowadzącego zwana
dalej „nagrodą Wójta Gminy” moŜe być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają wyróŜniającą ocenę pracy pedagogicznej
oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.
3. Nagroda dyrektora moŜe być przyznana
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą
ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z kryteriów, o których
mowa w ust. 4
4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:
1) w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w
szczególności potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w
zakresie wdraŜania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowania
autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach, co najmniej I stopnia (rejonowych) ogólnopol-

skich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów)
I-III miejsca w konkursach, zawodach,
turniejach przeglądach i festiwalach na
szczeblu co najmniej gminnym,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w
pracy z uczniami uzdolnionymi lub
uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
i) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,
j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,
l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktycznowychowawczej z innymi nauczycielami,
m) posiada publikacje z zakresu działalności
oświatowej, a w szczególności z pracy
dydaktyczno-wychowawczej,
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub Ŝyciowej, pochodzących z
rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieŜy, w szczególności
narkomanii i alkoholizmu,
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c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i
usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieŜy,
d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,
3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:
a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie
bazy dydaktycznej,
b) angaŜuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
c) zdobywa dodatkowe środki finansowe
dla szkoły,
d) prawidłowo realizuje budŜet szkoły (plan
finansowy),
e) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą peda-

Poz. 1091

gogiczną i radą rodziców,
pozyskuje sponsorów i sojuszników
szkoły,
g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla
innych nauczycieli,
h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
i) wzorowo kieruje szkołą,
j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących
pracę w zawodzie nauczyciela,
c) promowaniu szkoły poprzez udział w
pracach róŜnych organizacji społecznych
i stowarzyszeniach oraz instytucjach.
f)

Rozdział V
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody
§ 5.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody
Wójta Gminy moŜe wystąpić:
1) dla nauczyciela:
a) dyrektor zespołu, szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców.
d) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,
2) dla dyrektora zespołu:
a) wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie odpowiedzialny za gminę,
b) kierownik referatu Urzędu Gminy współpracujący z dyrektorem,
c) rada pedagogiczna,
d) rada rodziców.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły moŜe wystąpić:
1) rada pedagogiczna,
2) rada rodziców,

3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli
(działające w szkole),
3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę naleŜy podać konkretne i wymierne efekty osiągane
przez osobę nominowaną do nagrody w okresie
ostatnich 3 lat. Wzór wniosku, o którym mowa w
ust. 1 i 2 określa załącznik do regulaminu.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i ust.
2 naleŜy składać do 15 września odpowiednio:
1) o nagrodę Wójta Gmina do Zespołu Szkół,
2) o nagrodę dyrektora do dyrektora danej
szkoły.
5. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta
Gminy składane przez dyrektora szkoły, radę
rodziców wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

Rozdział VI
Tryb przyznawania nagród
§ 6.1. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa § 2 ust., 1 pkt 1
- dyrektor zespołu na wniosek dyrektora ds.
danej szkoły,
2) ze środków, o których mowa § 2 ust., 1 pkt 2
- Wójt Gminy
2. Przyznanie nagrody Wójta Gminy jest
poprzedzone zaopiniowaniem kandydatów przez
komisję nagród w składzie:
1) przedstawiciela Wójta Gminy w osobie dy-

rektora zespołu Szkół,
2) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli,
3) na wniosek Wójta moŜe być wydelegowany
pracownik Urzędu Gminy
3. Przyznanie nagrody dyrektora wymaga
uprzedniego zaopiniowania przez radę pedagogiczną i zakładową organizację związkową zrzeszającą nauczycieli,
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4. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt. 1
moŜe z własnej inicjatywy przyznać dyrektor
szkoły lub zespołu.

Poz. 1091

6. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i pkt 2 przyznaje się w terminie do dnia 14 października kaŜdego roku z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym
terminie.

5. Nagrodę, o której mowa ust. 1 pkt. 2
moŜe z własnej inicjatywy przyznać Wójt Gminy.
W tym przypadku wnioski nie podlegają zaopiniowaniu przez komisję, o której mowa w ust. 2

7. Nauczycielowi, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo, którego odpis
umieszcza się w jego teczce akt osobowych. Do
pisma moŜe być dołączony dyplom.

Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 7. Regulamin został zaopiniowany przez Zarząd Oddziału ZNP w Sadowiu.
Załącznik Nr 1
do regulaminu dotyczącego trybu i kryteriów
przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Wójta Gminy (Dyrektora Zespołu Szkół) w Sadowiu za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy (Dyrektora szkoły)
Panu/Pani ..............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

urodzonemu/ej .....................................................................................................................................................
(data)

................................................................................................................................................................................
(wykształcenie, staŜ pracy w szkole lub placówce)

zatrudnionemu/ej w .............................................................................................................................................
(nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

................................................................................................................................................................................
(stanowisko)

................................................................................................................................................................................
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora - rok otrzymania)

................................................................................................................................................................................
ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

Opinia rady pedagogicznej
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Organ sporządzający wniosek

.......................................
(miejscowość i data)

.........................................
(pieczęć)

.........................................
(podpis)

Organ przedstawiający wniosek Wójtowi Gminy (Dyrektorowi Szkoły)

.......................................
(miejscowość i data)

.........................................
(pieczęć)

.........................................
(podpis)

1092
UCHWAŁA Nr XXVI/97/08
RADY GMINY W SADOWIU
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród
oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, szczegółowy sposób obliczania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i
ust. 6a, i art. 54 ust. 3, 5 i 7 oraz art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.
674 z późn. zm.), w związku art. 18 ust. 2 pkt 15
oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Dz. U. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za
jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk
oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających
do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków
pracy stanowiących podstawę do przyznania
dodatku za warunki pracy oraz szczególnych
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z
2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada Gminy
w Sadowiu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
nagród oraz wysokość i warunki wypłacania
innych składników wynagrodzenia wynikających
ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XIV/46/07 Rady
Gminy w Sadowiu z dnia 7 grudnia 2007 roku w
sprawie ustalenia Regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, nagród oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób
obliczania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
a takŜe wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego i wiejskiego oraz szczegółowe
zasady jego przyznawania i wypłacania.
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§ 3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia
2009r. do 31 grudnia 2009r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sadowiu.

Poz. 1092

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Rzepka
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/97/08
Rady Gminy w Sadowiu
z dnia 30 grudnia 2008r.

Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, oraz szczegółowe
zasady ich przyznawania i wypłacania.
Podstawa prawna: Art. 30 ust. 6 i 6a oraz
art. 54 ust. 3, 5 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z
2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę

przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za
warunki pracy oraz szczególnych okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do
dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2005r. Nr 22,
poz. 181 z późn. zm.).

Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Niniejszy regulamin stosuje się do
nauczycieli zatrudnionych w szkołach Zespołu
Szkół: (podstawowych i przy nich oddziałach
zerowych, gimnazjum) prowadzonych przez
Gminę Sadowie.
2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
e) nagród.
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
3. Regulamin niniejszy określa takŜe wysokość dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i
wypłacania.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliŜszego określenia jest mowa o:
1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin

określający wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość
oraz szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego,
2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
3) rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego, sposobu obliczania wysokości
stawki wynagradzania zasadniczego za jedną
godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk
oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciąŜliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów
zatrudnienia i innych okresów uprawniają-
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cych do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z
2005r. nr 22, poz. 181 z późn. zm.),
organie prowadzącym szkołę, przedszkole,
placówkę oświatową - rozumie się przez to
Gminę Sadowie,
szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum lub placówkę wchodzącą w skład Zespołu Szkół, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sadowie,
dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego,
o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu,
nauczycielach bez bliŜszego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których

Poz. 1092

mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu,
8) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły, placówki oświatowej od
1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego,
9) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,
10) uczniu - rozumie się przez to takŜe wychowanka,
11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa § 1 ust. 1 rozporządzenia,
12) zakładowej organizacji związkowej - rozumie
się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Sadowiu.

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokość i na zasadach określonych art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, § 5
rozporządzenia i na warunkach określonych w §
4 Regulaminu.
§ 4.1. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki tego dodatku, jeŜeli
nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do
dodatku lub wyŜszej stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla
poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba, Ŝe

przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten
przysługuje równieŜ za dni nieobecności w pracy
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku,
w formach o jakich mowa w § 32 określa:
1) nauczycielowi i zastępcom dyrektora - dyrektor Zespołu Szkół,
2) dyrektorowi - Wójt Gminy.
4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek
motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 4 rozporządzenia oraz wysokości i na
warunkach, i zasadach określonych w § 6-10
Regulaminu, a wysokość ustalana jest przez
dyrektora ds. danej szkoły w oparciu o regulamin obowiązujący w placówce.
§ 6.1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie Gminy Sadowie jednego całego
poprzedniego roku szkolnego, z zastrzeŜeniem
ust. 2.
2. Prawo do dodatku motywacyjnego nie
przysługuje nauczycielowi staŜyście.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego jest:
1) Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a) osiąganie w pracy dydaktyczno wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a takŜe uzyskiwanie
przez uczniów, z uwzględnieniem ich
moŜliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych
potwierdzonych
wynikami albo sukcesami w konkursach
przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,
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2)

3)
4)
a)
b)
c)
d)

e)

b) stosowanie róŜnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,
c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktycznowychowawczych,
d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach
prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,
e) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
f) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
g) prowadzenie działalności mających na
celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.
Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w
szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych udział w doskonaleniu warsztatu pracy
oraz róŜnych formach doskonalenia zawodowego,
c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
d) opracowywanie publikacji naukowych
związanych z warsztatem pracy,
e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie
bazy dydaktycznej,
g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
i) przestrzeganie dyscypliny pracy.
Posiadanie, co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
ZaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, a w szczególności:
udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,
opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
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§ 7.1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 6 w ust. 3 jest spełnienie następujących kryteriów:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza
organizacyjnego, wyposaŜenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad
przestrzeganiem odpowiednich warunków
bhp i p.poŜ.,
2) opracowanie i realizacja planu finansowego
szkoły w tym równieŜ pozyskiwanie środków
pozabudŜetowych,
3) dbałość o mienie w tym: organizowanie
przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czystość i estetyka szkoły,
4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych,
dyscyplina pracy,
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w
tym: realizacja programów nauczania, ocena
pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami
rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,
6) współdziałanie z organem prowadzącym w
zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,
7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole
słuŜącej realizacji statutowych zadań przez
podległych pracowników,
8) współpraca z organami szkoły i związkami
zawodowymi,
9) pozostałe obowiązki:
a) przestrzeganie regulaminu pracy,
b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,
c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych /konkursy,
olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych/.
§ 8.1. W planie finansowym Zespołu
łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w
poszczególnych szkołach przyjmuje się w wysokości 5 % kwoty planowanej na wynagrodzenia
zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w
danej szkole. Wysokość kwoty na dany rok
szkolny na poziomie do 5 % ustala Wójt na
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wniosek dyrektora Zespołu i Związków Zawodowych w zaleŜności od sytuacji finansowej.
2. Wypłata dodatków motywacyjnych nie
moŜe przekroczyć przyznanych środków w budŜecie zespołu.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ pół roku i nie
dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny przyznaje się w zasadzie na okresy wrzesień - luty i marzec - sierpień.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera
się od 0 % do 30 %.
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora zespołu i jego zastępców ds. danej szkoły stanowi
wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się od 0 %
do 50 %. Wskaźnik ten dla zastępców dyrektora
nie powinien być niŜszy niŜ najwyŜszy wskaźnik
nauczyciela danej szkoły, zaś dyrektora zespołu nauczyciela zespołu, i moŜe być podwyŜszony
odpowiednio przez wójta lub dyrektora zespołu
uwzględniając wymogi zawarte w § 6 i § 7.
§ 9.1. Dodatek motywacyjny, w formach o
jakich mowa w § 32 przyznaje:
1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3 w wysokości ustalonej
przez v-ce dyrektora danej szkoły, v-ce dyrektorom zgodnie z zasadami określonymi w § 6
ust. 3 i § 7 dyrektor zespołu,
2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi
w § 6 ust. 3 i § 7 Wójt Gminy.
Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania
dodatku dla nauczycieli zawarte są w regulaminie wewnętrznym zespołu szkół stanowiącym
załącznik nr 2.
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2. Nauczycielom uzupełniającym etat w
innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.
3. Nauczycielom przeniesionym do pracy
w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły,
do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
4. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli i dyrektorów szkół następuje po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.
5. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły
przekazuje się w formie pisemnej.
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia, chyba, Ŝe
nauczyciel nie złoŜył u swojego dyrektora rozliczenia z wykonanych prac zgodnie z wewnętrznym regulaminem, wówczas następuje wyrównanie w najbliŜszym miesiącu.
§ 10.1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:
1) staŜystom w okresie odbywania staŜu,
2) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia
kary,
3) za okres urlopu na poratowanie zdrowia,
4) w okresie przybywania w stanie nieczynnym,
5) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
6) za okres zwolnienia lekarskiego i opieki nad
dzieckiem lub członkiem rodziny i urlopu
macierzyńskiego.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
§ 11.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ:
1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,
2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji:
a) opiekuna staŜu,
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela
konsultanta.

§ 12.1. Nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkole potwierdzone
w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości od 20 % do 90 % średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty, o którym mowa
w art. 30 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 11 ust. 2 ustala
się za:
1) wychowawstwo klasy - w wysokości 3 %
2) funkcję opiekuna staŜu - w wysokości 4 %
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3) funkcję doradcy metodycznego - w wysokości 30 %
4) funkcję nauczyciela konsultanta - w wysokości 20 %
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty.
3. Wysokość dodatku o którym mowa w
ust. 1 uwzględniając zakres i złoŜoność zadań
oraz warunki ich realizacji ustala dla dyrektora
Wójt, zaś dla zastępców dyrektor zespołu.
§ 13.1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów
do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyŜszy, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub
więcej dodatków, o których mowa § 11 ust. 2,
nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z
kaŜdego tytułu.
3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia
obowiązków opiekuna staŜu przysługują za kaŜda osobę odbywającą staŜ i powierzoną danemu
nauczycielowi.
4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo
klasy przysługuje za klasę powierzoną nauczycielowi niezaleŜnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela. W przypadku łączenia wychowawstw za kaŜdą klasę oddzielnie, jeŜeli łączna liczba
uczniów przekracza 25.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej
dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi
(wicedyrektorowi szkoły), któremu powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie.
§ 14.1. Przy ustalaniu wysokości dodatku
funkcyjnego, o którym mowa w art. 11 ust. 1
uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i
oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i
zatrudnionych pracowników, zmianowość, złoŜoności zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki
lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich
szkoła funkcjonuje, a w szczególności:
1) wielkość szkoły, a w tym:
a) liczbę uczniów,
b) liczbę oddziałów,
c) zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych),

Poz. 1092

d) ilość budynków i ich lokalizacja,
2) warunki organizacyjne i złoŜoność zadań
wynikających z funkcji kierowniczej, a w
szczególności:
a) wyposaŜenie w pomoce dydaktyczne,
b) prowadzenie w szkole stołówki,
c) stan bazy dydaktycznej,
d) liczbę stanowisk kierowniczych,
3) wyniki pracy szkoły.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora zespołu szkół bierze się
pod uwagę łączną liczbę oddziałów.
§ 15.1. Prawo do dodatku, o którym mowa
w § 11 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna
staŜu lub doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta), a jeŜeli powierzenie to nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony,
traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem
tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeŜeli odwołanie nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w §
11 ust. 1 i 2, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w
okresie urlopu dla poratowanie zdrowia, macierzyńskiego, w okresie, za który nie przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze (zwolnienie lekarskie
i opieka nad dzieckiem lub członkiem rodziny),
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia z innych powodów obowiązków, do
których jest przypisany ten dodatek, a jeŜeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca; od tego dnia.
§ 16.1. Dodatek funkcyjny, w formach o jakich mowa w § 32, przyznaje:
1) nauczycielowi i v-ce dyrektorom - dyrektor
zespołu,
2) dyrektorowi zespołu - Wójt.
2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V
Dodatek za warunki pracy
§ 17. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach lub szkodliwych dla zdrowia

warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za
warunki pracy na zasadach określonych w art. 34
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Karty Nauczyciela, § 6 i § 7 rozporządzenia i na
warunkach określonych w § 18, § 19 i § 20 Regulaminu.
§ 18. Nauczycielom prowadzącym zajęcia
w klasach łączonych w szkołach podstawowych
przysługuje dodatek w wysokości 25 % stawki
godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za kaŜdą przepracowaną w tych
klasach godzinę, jeŜeli łączna liczba dzieci jest
większa niŜ 25.
§ 19.1. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego
do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek
w wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczanej
jak za godziny ponadwymiarowe, za kaŜdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania indywidualnego,
jeŜeli zajęcia prowadzone są w ramach godzin
ponadwymiarowych, z zastrzeŜeniem ust. 4.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje równieŜ nauczycielom szkół prowadzących indywidualne zajęcia z niepełnosprawnymi
dziećmi i młodzieŜą, których rodzaj i stopień
niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku
Ŝycia (Dz. U. nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania
pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieŜą powyŜej 16 roku Ŝycia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn,
o których mowa w § 26 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
21 maja 2002r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U.
nr 66, poz. 604).
3. Nauczycielom wykonującym zajęcia, o
których mowa w ust. 1 i 2, których łączny tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych jest niŜszy od
wymiaru obowiązkowego, za kaŜdą godzinę pracy w tych warunkach przysługuje dodatek w
wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczanej
jak za godziny ponadwymiarowe.
4. W razie zbiegu tytułów do dodatku
określonego w ust. 3 i dodatku, o którym mowa
w ust. 1 albo 2, nauczycielowi przysługuje prawo
do obu tych dodatków.
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§ 20.1. Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia, o których
mowa w art. 34 ust. 3 Karty przysługuje z tego
tytułu dodatek w wysokości:
1) 30 zł miesięcznie - przy I stopniu szkodliwości,
2) 40 zł miesięcznie - przy II stopniu szkodliwości,
3) 50 zł miesięcznie - przy III stopniu szkodliwości.
2. Nauczycielom wykonującym pracę w
warunkach szkodliwych dla zdrowia dodatek
wypłaca się, jeŜeli:
1) stęŜenia lub natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia przekraczają najwyŜsze
dopuszczalne normy lub niemoŜliwe jest zachowanie innych higienicznych norm pracy,
2) oraz praca jest wykonywana w tych warunkach, przez co najmniej 40 godzin w miesiącu.
3. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych przyznaje się na podstawie wyników badań środowiska pracy, przeprowadzonych przez
jednostkę upowaŜnioną do tego rodzaju badań,
stwierdzających, Ŝe praca jest wykonywana w
warunkach, o których mowa w ust. 2.
4. Dodatek przyznaje się na okres przejściowy do czasu poprawy warunków pracy przez
wyeliminowanie lub ograniczenie szkodliwości
uzasadniających przyznanie dodatku.
5. Dodatek wypłaca się za czas faktycznego wykonania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz za okres:
1) urlopu wypoczynkowego,
2) urlopu macierzyńskiego,
3) choroby trwającej nie dłuŜej niŜ 3 miesiące,
4) niewykonywania pracy z innych przyczyn, za
które to okresy przysługuje wynagrodzenie
jak za urlop wypoczynkowy.
6. W razie zbiegu tytułów do dodatku za
pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i
dodatku za pracę w trudnych warunkach albo
dodatku za pracę w warunkach uciąŜliwych
przysługuje prawo do obu tych dodatków.
§ 21.1. Dodatek za warunki pracy, w formach o jakich mowa w § 32, przyznaje:
1) nauczycielowi i v-ce dyrektorom - dyrektor
zespołu,
2) dyrektorowi zespołu - Wójt.
2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się
miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 22.1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o
których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty, na
zasadach określonych w art. 35 Karty, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem
dodatku za warunki pracy.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli
praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 3, uzyskuje się
mnoŜąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z
zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,
Ŝe za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie
realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy z wyjątkiem:
1) opieki nad zdrowym dzieckiem,
2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy,
3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,
4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności
wynikającej z jego funkcji związkowej.
6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w
których nauczyciel nie mógł ich realizować z
przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, a w
szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub
mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
3) rekolekcjami,
4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej,
5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego,
trwającej nie dłuŜej niŜ tydzień,
- traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie moŜe być większa niŜ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w
arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak
za godziny ponadwymiarowe.
§ 23. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 22 ust. 2, 3, 4 Regulaminu
§ 24.1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową, w formach, o jakich mowa w § 32
określa:
1) dla nauczyciela i v-ce dyrektorów - dyrektor
zespołu,
2) dla dyrektora zespołu - Wójt.
2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw (w uzasadnionych
przypadkach zastępców dyrektora), zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych
nauczycieli ustala dyrektor szkoły, v-ce dyrektorom dyrektor zespołu, dyrektorowi zespołu Wójt.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.
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Rozdział VII
Inne składniki wynagrodzenia
§ 25.1. Nauczycielom zatrudnionym w
szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego
dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny
ponadwymiarowo, nie więcej niŜ 5 godzin.

kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
§ 26. Wynagrodzenie, o którym mowa w
§ 25 ust. 1, w formach o jakich mowa w § 32
określa dyrektor danej szkoły i wypłacane jest z
godzinami ponadwymiarowymi.

2. Nauczycielom sprawującym stanowiska
Rozdział VIII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 27.1. W budŜecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1,0 % planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych, z tego:
1) 20 % przeznacza się na nagrody organu
prowadzącego,

2) 80 % przeznacza się na nagrody dyrektora
szkoły.
2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, o
którym mowa w ust. 1 zgodnie z art. 49 ust. 2
Karty reguluje odrębny regulamin.

Rozdział IX
Dodatek mieszkaniowy
§ 28.1. Nauczycielowi zatrudnionemu na
terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do
5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w
szkołach prowadzonych przez Gminę Sadowie
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

ukończenia 21 roku Ŝycia,
4) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małŜonka niepracujące
dzieci będący studentami, do czasu ukończenia studiów wyŜszych, nie dłuŜej jednak
niŜ do ukończenia 26 roku Ŝycia,
5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodu.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1. przy 1 osobie w rodzinie - 6 %
2. przy 2 osobach w rodzinie - 8 %
3. przy 3 osobach w rodzinie - 10 %
4. przy 4 i więcej osobach w rodzinie - 12 %
minimalnego wynagrodzenia.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny, o której mowa ust. 4 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek - Wójta Gminy.

3. Do członków rodziny nauczyciela
uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z
nim zamieszkujących:
1) współmałŜonka, który nie posiada własnego
źródła dochodu 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

5. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącego takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust.. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wpłacał ten dodatek.
6. 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.
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7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku
szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.
§ 29.3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia,
3) pozostawania w stanie nieczynnym,
4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego (chorobowy, opiekuńczy, macierzyński),
5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,
6) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z na-

Poz. 1092

uczycielem powołanym do słuŜby była zawarta umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta.
§ 30.1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły)
lub na wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałŜonkami, z uwzględnieniem § 28 ust. 4.
2. Dodatek mieszkaniowy, w formach o jakich mowa w § 32 określa:
1) dla nauczyciela i v-ce dyrektorów - dyrektor
zespołu,
2) dla dyrektora zespołu - Wójt.
3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest
miesięcznie z góry.

Rozdział X
Dodatek wiejski
§ 31. Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003r. nr 118, poz. 1112 ze zm.) ustala się co
następuje:
1. Wprowadza się dla nauczycieli Szkół Gminy
Sadowie posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela dodatek
wiejski w wysokości 10 % wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Dodatek wypłacany będzie nauczycielowi
zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ
połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach na terenie gminy.
3. Nauczycielski dodatek wiejski przysługuje w
okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) korzystania z urlopu na poratowanie
zdrowia,
3) pozostawania w stanie nieczynnym,
4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia spo-

łecznego (chorobowy, opiekuńczy, macierzyński),
5) korzystania z urlopu wychowawczego
przewidzianego w odrębnych przepisach,
6) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do
słuŜby była zawarta umowa o pracę na
czas określony, dodatek wypłaca się nie
dłuŜej niŜ do końca okresu, na który
umowa ta była zawarta.
4. Dodatek wiejski przyznaje się na wniosek
nauczyciela (dyrektora szkoły).
5. Dodatek mieszkaniowy, w formach o jakich
mowa w § 32 określa:
1) dla nauczyciela i v-ce dyrektorów - dyrektor zespołu,
2) dla dyrektora zespołu - Wójt.
6. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry.

Rozdział XI
Przepisy końcowe
§ 32.1. Określa się następujące formy
stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub
ustalenia nauczycielom świadczeń, o których
mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3:
1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie
stosunku pracy - jeŜeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy,
2) odrębnym dokumentem - jeŜeli świadczenie
przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie
trwania stosunku pracy albo ulega zmianie
jego wysokość,

3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie
zasadnicze - jeŜeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega równieŜ zmianie
wysokość świadczenia.
2. Formy stwierdzenia nabycia prawa,
przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, moŜna stosować
łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.
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§ 33. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, o
których mowa w § 1 ust. 1, przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

kroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1, bez
ich zmiany. Organ prowadzący szkołę moŜe dokonać zwiększenia środków na wypłatę ww.
świadczeń.

§ 34.1. Środki finansowe przeznaczone na
wypłatę świadczeń, o których mowa § 1 ust. 1
stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, o którym
mowa w § 1 ust. 2 naliczane są w planach finansowych zespołu szkół.

§ 35. Regulamin wchodzi w Ŝycie w terminie i na warunkach określających wejście w Ŝycie uchwały.
§ 36. W sprawach nie uregulowanych w
Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty
Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w § 1 § 1, nie moŜe prze-

§ 37. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Sadowiu.

1093
UCHWAŁA Nr XXVI/98/08
RADY GMINY W SADOWIU
z dnia 30 grudnia 2008
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sadowie
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3 art. 18 ust 2
pkt 15 art. 40 ust 1 art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) oraz
art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U
z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania stałych odpadów
komunalnych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie
takiej działalności w wysokości 12.60 zł brutto za
jeden pojemnik 120 l.
§ 2. Zawieranie umów i zbieranie opłat
wymienionych § 1 naleŜy do przedsiębiorców
świadczących w/w usługi na terenie Gminy Sadowie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/52/07 Rady
Gminy w Sadowiu z dnia 7.12.2007r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat za usługi
świadczone przez przedsiębiorców w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sadowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Rzepka
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UCHWAŁA Nr XXVI/99/08
RADY GMINY W SADOWIU
z dnia 30 grudnia 2008r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Sadowiu Nr XXV/90/08 z dnia 04 grudnia 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 8, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn.
zmianami) Rada Gminy w Sadowiu uchwala, co
następuje:

„b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł
od 1 ha powierzchni”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dniu od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości począwszy od roku podatkowego 2009.

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Sadowiu
Nr XXV/90/08 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie
określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b
otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady Gminy: M. Rzepka
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UCHWAŁA Nr XXVI/100/08
RADY GMINY W SADOWIU
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2008r.
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, art. 167 ust. 2 pkt 1,
art. 168 ust. 2 pkt 2 art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Sadowiu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów
budŜetu Gminy o kwotę 54.536 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonać zmniejszenia planu dochodów budŜetu Gminy o kwotę 10.000 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonać zwiększenia planu wydatków
budŜetu Gminy o kwotę 54.536 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonać zmniejszenia planu wydatków budŜetu Gminy o kwotę 10.000 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonać przeniesienia w planie dochodów budŜetu Gminy zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać przeniesienia w planie wydatków budŜetu Gminy zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVII/65/08
Rady Gminy w Sadowiu z dnia 14 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2008
rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 8. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/65/08
Rady Gminy w Sadowiu z dnia 14 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Sadowie
na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Rzepka
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Załączniki do uchwały Nr XXVI/100/08
Rady Gminy w Sadowiu
z dnia 30 grudnia 2008r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 97

 4958 

Poz. 1095 i 1096

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 97

 4959 

Poz. 1095 i 1096

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 97

 4960 

Poz. 1095 i 1096

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 97

 4961 

Poz. 1095 i 1096

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 97

 4962 

Poz. 1095 i 1096

Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 4
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UCHWAŁA Nr XXVI/101/08
RADY GMINY W SADOWIU
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Sadowie na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1,
art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 lit. a i b, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust.
3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budŜetu gminy w wysokości
10.367.486 zł,
z tego:
a) dochody bieŜące
7.635.091
b) dochody majątkowe
2.732.395
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości 12.167.486 zł,
z tego:
a) wydatki bieŜące
7.589.780 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3.568.960 zł
- dotacje
1.120.974 zł

- wydatki na obsługę długu
b) wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem nr 2.

10.000 zł
4.577.706 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości
4.497.992 zł,
a) wydatki majątkowe
4.497.992 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a
§ 3.1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
1.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.800.000 zł,
2. Przychody budŜetu w wysokości
1.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
- 70.000 zł,
2) celową w wysokości
- 5.000 zł,
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- 5.000 zł,

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań przejętych przez Gminę do realizacji w
drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 25.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.090 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych
jednostek budŜetowych: dochody - 56.790 zł;
wydatki - 62.463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
- 310.000 zł,
2) innych podmiotów w wysokości - 150.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do
sektora finansów publicznych na łączną kwotę 715.688 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody
- 3.000 zł,
2) wydatki
- 5.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie
1.000.000 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
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podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie
1.000.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 1.800.000 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie
1.500.000 zł1.
§ 11. UpowaŜnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości
1.000.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, poŜyczek i emitowania papierów wartościowych w związku
ze środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości
1.000.000 zł.
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i
projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z
kontraktów wojewódzkich do wysokości
określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2010 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budŜetowej z
wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich
programach inwestycyjnych,
4) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym (2010)
5) lokowania wolnych środków budŜetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niŜ
bank prowadzący obsługę budŜetu gminy.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Rzepka
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Rady Gminy w Sadowiu
z dnia 30 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 3a
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Załącznik Nr 11

1097
UCHWAŁA Nr XX/138/2009
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r.
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) w zw. z art. 30
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Słupia, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się dodatkowy obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
07 czerwca 2009r. tj. Obwód głosowania nr 6 z
siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu
Pomocy Społecznej nr 57 w Rudzie Pilczyckiej.
§ 2. Obwód głosowania wymienione w § 1
obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę ma
obwodowa komisja wyborcza i utworzony jest

dla wyborców przebywających w tej jednostce w
dniu wyborów.
§ 3.1. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
2. Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibie obwodowej
komisji wyborczej, o których mowa w § 1, Wójt
podaje do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie najpóźniej 30 dnia przed dniem wyborów.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Trojanowski
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UCHWAŁA Nr XX/139/2009
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 26 lutego 2009r.
dot. zmiany w uchwale Nr XIX/138/06 w sprawie podziału Gminy Słupia na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z
2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219,
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r.
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127,
Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607 oraz
Nr 180, poz. 1111) Na wniosek Wójta Gminy
Słupia uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następującej zmiany w
zapisach uchwały Nr XIX/138/06 Rady Gminy
Słupia z dnia 27 lipca 2006r.;
„W załączniku Nr 1 ww. uchwały zmienia się
nazwę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 2 w sposób następujący: zastępuje się zapis

Szkoła Podstawowa w Radwanowie tel. (041)
391 10 70 nowym o treści Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Radwanowie tel. (041) 391 10 23.
Pozostałe zapisy uchwały Nr Nr XIX/138/06 pozostają bez zmian.
§ 2. Wykonianie uchwały powierza się.
Wójtowi Gminy Słupia
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Wojewódzkiemu
Komisarzowi Wyborczemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Trojanowski
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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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