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UCHWAŁA NR XXXVI/64/2009
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 179
i 184 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249

poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXVII/82/2008 Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu na 2009 rok Rada Miejska Daleszyce,
uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetu Miasta i Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2010 i po 2010 o kwotę 380.000, 00 zł do
kwoty 4.848.317,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.

– 774 –

Poz. 158

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Jan Komisarczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 775 –

Poz. 158

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/64/2009
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 1 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 776 –

Poz. 158

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 777 –

Poz. 158

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 778 –

Poz. 158

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/64/2009
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 1 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 779 –

Poz. 158

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

158

– 780 –

Poz. 158

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 781 –

Poz. 159,160
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UCHWAŁA NR 184/XXXVII/09
RADY GMINY W OLEŚNICY
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia górnych stawek za wywóz i utylizację odpadów komunalnych na 2010r.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz.
2008 z późn. zm.) oraz uchwały nr 122/XXIV/08
z dnia 1 grudnia 2008r. Rady Gminy w Oleśnicy
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Oleśnica,
Rada Gminy w Oleśnicy uchwala co następuje:

3) jednostki organizacyjne gminy 24,90 zł. miesięcznie
4) pozostałe punkty 8,30 zł. miesięcznie.
3. Zatwierdza się górną stawkę za wywóz i
utylizację odpadów z cmentarza w wysokości
90,00 zł. za miesiąc.
4. Zatwierdza się górną stawkę za wywóz
ścieków beczką asenizacyjną o pojemności 3 m3
w wysokości 40,00 zł. za 1 beczkę.

§ 1.1. Zatwierdza się górne stawki za wywóz i utylizację odpadów komunalnych niesegregowanych dla:
1) gospodarstw domowych w wysokości 2,20 zł.
miesięcznie od osoby zamieszkałej w gospodarstwie,
2) od punktu sprzedaŜy:
- art. spoŜywcze 16,60 zł. miesięcznie
- pozostałe 5,60 zł. miesięcznie
3) jednostki organizacyjne gminy 49,80 zł. miesięcznie
4) pozostałe punkty 16,60 zł. miesięcznie.

5. Do stawek o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4
naleŜy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Komunalnego w Oleśnicy.
§ 3. Zakład Komunalny w Oleśnicy ogłasza
zatwierdzenie stawki w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy Oleśnica w terminie
7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się górne stawki za wywóz
i utylizację odpadów komunalnych segregowanych dla:
1) gospodarstw domowych w wysokości 1,10 zł.
miesięcznie od osoby zamieszkałej w gospodarstwie,
2) od punktu sprzedaŜy:
- art. spoŜywcze 8,30 zł. miesięcznie
- pozostałe 2,80 zł. miesięcznie

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Ratusznik
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UCHWAŁA NR 186/XXXVII/09
RADY GMINY W OLEŚNICY
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Oleśnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001r. z późn. zmianami) Rada Gminy w Oleśnicy uchwala co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Oleśnica przyjętym
uchwałą Nr 21/IIl/03 Rady Gminy w Oleśnicy
z dnia 10 marca 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) W Rozdziale III Jednostki pomocnicze gminy
§ 19 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 782 –

1. „Jednostki pomocnicze gminy nie tworzą
własnych budŜetów lecz prowadzą gospodarkę finansową w ramach budŜetu gminy,
z którego Rada Gminy na zasadach określonych odrębnymi przepisami moŜe wyodrębnić fundusz sołecki,
2. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych zgodnie z obowiązująca procedurą
uchwalenia budŜetu składają wnioski budŜetowe. Wnioski przedstawiają zakres i rodzaj
zadań, które jednostka pomocnicza zamierza
realizować.
3. Wójt sporządzając projekt budŜetu koryguje, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia wniosków budŜetowych.”
2) W rozdziale V Organizacja wewnętrzna oraz
tryb pracy organów gminy - po § 38.1 dodaje
się § 38.2. w brzmieniu:
1. „Rada moŜe odbywać sesje z radnymi
innych jednostek samorządu terytorialnego,
w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

Poz. 160,161

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
4. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba Ŝe radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
5. Przebieg wspólnych obrad moŜe być
uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.”
3) W załącznik Nr 3 do Statutu pn. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Oleśnica zmienia się treść poprzez dodanie pkt 9 i wpisanie
Urząd Gminy w Oleśnicy.
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy
Oleśnica po zmianach stanowi załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Ratusznik
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 186/XXXVII/09
Rady Gminy w Oleśnicy
z dnia 1 grudnia 2009r.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Oleśnica
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
2. Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w
Oleśnicy
3. Biblioteka Publiczna w Oleśnicy
4. Przedszkole Gminne w Oleśnicy.

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pieczonogach.
7. Publiczne Gimnazjum w Oleśnicy
8. Zakład Komunalny w Oleśnicy
9. Urząd Gminy w Oleśnicy.
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UCHWAŁA NR 187/XXXVII/09
RADY GMINY W OLEŚNICY
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 165, 166 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy w Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę
1.510.000 zł
Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6260 o kwotę
10.000 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6208 o kwotę 1.500.000 zł
Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 10.000 zł
Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę
10.000 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 783 –

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę
24.664 zł
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę
8.204 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 2030 o kwotę
460 zł
- dodatek miesięczny na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu
pracy, realizującego prace socjalną w środowisku

dział
757
756
750
801
854

rozdział
75705
75702
75647
75095
80101
85404

801
801
801
801
801
854

80101
80195
80110
80113
80101
85401

754

75412

§
8070
8070
4100
3030
4040
4010
4110
4120
4260
4810
4260
4170
4210
3020
4010
4110
4270
4170

zmniejszenie
28.000

4210
3030

5.000

9.900

758
750

75818
75022

4810
3030

750
750

75075
75023

852

85219

4300
4210
4260
4010
4170

010
600

01010
60016

600
600
750

60095
60016
75023

754
900

75412
90001
90015
90095
71004
70005
60016
Razem

710
700
600

6050
4270
4300
6050
6050
6050
6060
2580
6050
6050
4210
4300
4300
6050

Poz. 161

Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2030 o kwotę
16.000 zł
- dotacja celowa - przeznaczona na realizację
programu wieloletniego - „Pomoc państwa
w zakresie doŜywiania”
Zwiększa się wydatki gminy o kwotę
24.664 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę
8.204 zł
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4010 o kwotę
460 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę
16.000 zł
§ 3. Dokonać przeniesienia planu wydatków budŜetowych
zwiększenie

objaśnienia

28.000
2.000
2.000 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
818
2.240
346
116

Decyzja Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pieczonogach
3.520

9.000
9.000 zakup energii
8.000
841 Decyzja Dyrektora Publicznej Szkoły Podsta128 wowej w Oleśnicy
6.906
125
800
800 Wynagrodzenia
konserwator OSP

bezosobowe

kierowca-

5.000 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłata ekwiwalentu-dla członków OSP
7.900 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla radnych
2.000
2.000
2.700
10.000
25.000
20.000
10.000
120.000
15.000
20.000
100.000
40.000
20.000
8.000
40.000
5.000
503.920

§ 4. Zwiększyć plan Przychodów § 952
o kwotę
1.500.000 zł
§ 5. Deficyt budŜetu gminy do uchwały
nr 181/XXXVI/09 z dnia 30 października 2009
roku otrzymuje nowe brzmienie

2.000 Energia, gaz
Decyzja Kierownika Gminnego Ośrodka Po2.700 mocy Społecznej w Oleśnicy z dnia
20.11.2009r.
zał. 1 poz.2

433.000 zał. 1, poz. 4
503.920

Deficyt budŜetu gminy w wysokości 2.584.106 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.500.000 zł
2) nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych w kwocie
- 1 084.106 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
do uchwały nr 181/XXXVI/09 z dnia 30 października 2009 roku otrzymuje nowe brzmienie
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie
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
0 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie
1.500.000 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 zł

– 784 –

Poz. 161

§ 10. Załącznik Nr 12 „Dotacja Celowa” do
Uchwały Nr 136/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 5 lutego 2009 roku otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 11. Załącznik nr 4b „Wydatki majątkowe
na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2009 rok” do uchwały nr 136/XXVI/09
z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia
budŜetu gminy otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 12. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2009 rok” do uchwały nr 136/XXVI/09 z dnia
5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu
gminy otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011” do Uchwały Nr 136/XXVI/09 Rady
Gminy w Oleśnicy z dnia 5 lutego 2009 roku
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wprowadza się Załącznik nr 7 do
niniejszej uchwały „Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych
źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2009 rok”.

§ 8. Załącznik nr 3a „Zadania inwestycyjne
roczne w 2009r.” do uchwały nr 136/XXVI/09
z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia
budŜetu gminy otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody
budŜetu w 2009r.” do Uchwały Nr 136/XXVI/09
Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 5 lutego 2009
roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Ratusznik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 785 –

Poz. 161
Załączniki do uchwały Nr 187/XXXVII/09
Rady Gminy w Oleśnicy
z dnia 1 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 786 –

Poz. 161

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 787 –

Poz. 161

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 788 –

Poz. 161

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 789 –

Poz. 161

Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 790 –

Poz. 161

Załącznik Nr 4

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 791 –

Poz. 161

Załącznik Nr 5

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 792 –

Poz. 161

Załącznik Nr 6

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 793 –

Poz. 161

Załącznik Nr 7

161

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 794 –

Poz. 162,163

162
162

UCHWAŁA NR 194/XXXVII/09
RADY GMINY W OLEŚNICY
z dnia 1 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę Nr 172/XXVII/06 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 9 października 2006r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy w Oleśnicy
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały
Nr 172/XXVII/06 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia
9 października 2006r., określającym regulamin,
wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:
a) przy miesięcznej wysokości dochodu na
osobę w rodzinie ucznia do 150 zł netto uczeń moŜe otrzymać stypendium od 80 %
do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.);
b) przy miesięcznej wysokości dochodu na
osobę w rodzinie ucznia powyŜej 150 zł
do 250 zł netto - uczeń moŜe otrzymać
stypendium od 80 % do 150 % kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.
2255, z późn. zm.);
c) przy miesięcznej wysokości dochodu na
osobę w rodzinie ucznia powyŜej 250 zł
netto do wysokości kwoty o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64 poz 593 z późn. zm.) - uczeń
moŜe otrzymać stypendium od 80 %
162

do 100 % kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.);”
2. w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym, łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych, nie moŜe przekroczyć dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255, z późn. zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników słuŜb społecznych - osiemnastokrotności tej kwoty.”
3. w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
d) „Wysokość zasiłku szkolnego nie
moŜe przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.);”
§ 2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Ratusznik
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UCHWAŁA NR 195/XXXVII/09
RADY GMINY W OLEŚNICY
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy Oleśnica
w roku 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz
art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2
w związku z art. 168 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy w Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w 2010 roku.
§ 3. Źródłem spłaty kredytu będą dochody
własne Gminy - podatek od nieruchomości i podatek rolny.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. Gmina zaciąga kredyt długoterminowy
w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych) w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w
związku z realizacją zadania inwestycyjnego ujętego w planie na rok 2009 pn. „Kompleksowa
poprawa komunikacji lokalnej w gminie Oleśnica
poprzez przebudowę sieci dróg gminnych”.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Ratusznik
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UCHWAŁA NR XXXVI/272/09
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zm.) – Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŜetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.” –
zał. Nr 3.
§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011” zał. Nr 4.

§ 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. – zał. Nr 5.
§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych na 2009 r.” – zał. Nr 6
§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Dotacje przedmiotowe w 2009 r.” – zał. Nr 7.
§ 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Dotacje celowe” – zał. Nr 8.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Genowefa Dyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/272/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dochody budŜetu
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/272/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Wydatki budŜetu

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 798 –

Poz. 164

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 799 –

Poz. 164

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/272/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/272/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVI/272/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVI/272/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVI/272/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdział

1

2

3

1.

400

40002

900

90001

2.

Nazwa jednostki
otrzymującej dotację

Zakres

4
5
Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny
3
dopłata do 1 m wody
w Pawłowie z/s w Brzeziu
Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny
dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków
w Pawłowie z/s w Brzeziu
Ogółem

Ogółem kwota
dotacji
6
89 000
307 000
396 000
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVI/272/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

164

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 21

– 811 –

Poz. 165

165
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UCHWAŁA NR XXXVI/276/09
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74
z późniejszymi zmianami); art. 30 ust. 6 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z późn. zmianami)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
w szkołach prowadzonych przez gminę Pawłów
w roku 2010.

§ 2. Uchyleniu podlega Uchwała Rady Gminy w Pawłowie nr XXIV/183/08 z dnia 30 grudnia
2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony
w § 4. z mocą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Genowefa Dyk
Załącznik do Uchwały nr XXXVI/276/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Regulamin Określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Pawłów
w roku 2010.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Nr. 22 poz. 181 z późn. zmianami).
§ 2. Regulamin określa wysokość stawek,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i
wypłacania;

1)
2)
3)
4)
5)

dodatku motywacyjnego
dodatku funkcyjnego
dodatku za wysługę lat
dodatku za warunki pracy
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród
7) dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
§ 3. Postanowienia regulaminu dotyczą
nauczycieli, wychowawców i pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Pawłów.
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Rozdział 2
Dodatek motywacyjny dla nauczycieli
§ 4.1. Dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zmianami), a w szczególności:
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne wynosi 7 %
kwoty wynagrodzeń zasadniczych.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego nie
moŜe być wyŜsza niŜ 15 % indywidualnego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 5.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w
szczególności:
a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno–wychowawczych potwierdzanych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów oraz
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz 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) wzbogacanie 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) 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 uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
2) Dodatek motywacyjny nie jest wypłacany w
przypadku gdy nauczyciel korzysta z prawa
do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
przebywa na zwolnieniu lekarskim.
§ 6.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się
na okres nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie dłuŜszy
niŜ 1 rok.
2. Dodatek motywacyjny moŜe być przyznany nauczycielom zatrudnionym w wymiarze
nie mniej niŜ ½ etatu.
§ 7. Dodatku motywacyjnego nie moŜe
otrzymać dyrektor który;
1) otrzymał karę porządkową przewidzianą art. 108
Kodeksu Pracy – przez okres 12 miesięcy,
2) został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku – Karta Nauczyciela /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr. 97 poz. 674),
3) został ukarany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U. Nr 14 poz. 114/,
4) przebywa na urlopie zdrowotnym, bezpłatnym, wychowawczym lub na zwolnieniu lekarskim.
5) posiada niŜszą niŜ dobrą ocenę pracy.
§ 8. Nauczycielom uzupełniającym etat w
innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
§ 9. Wynagrodzenie dodatku motywacyjnego wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku z funduszu
ubezpieczeń społecznych.
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§ 10.1. Wysokość dodatku motywacyjnego
dla nauczycieli określa dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły Wójt Gminy po uzyskaniu opinii związków zawodowych.
2. W stosunku do dodatku dla nauczycieli
opinię wydaje Zarząd Ogniska odpowiedniego
dla danej placówki i Komisja Zakładowa NSZZ
Solidarność.

Poz. 165

3. W stosunku do dodatku dla dyrektora
szkoły opinię wydaje Zarząd Oddziału i Komisja
Zakładowa NSZZ Solidarność.
4. Opinie o których mowa w ust. 1, 2 wydawane są w ciągu pięciu dni od momentu
przedstawienia propozycji przez właściwy organ.
5. Nie wyraŜenie opinii w terminie określonym w ust. 4 uwaŜa się za rezygnację z jej
wyraŜenia.

Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 12.1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 5 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22 poz. 181).

§ 13.1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego
stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. JeŜeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujących pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu
pełnienia związanych z nim obowiązków.

2. Nauczycielom, którym powierzono w
przedszkolach, szkołach i placówkach stanowiska kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości określonej w tabeli.

2. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje równieŜ osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie
innej osoby, jeśli jej nieobecność w pracy przekracza 1 miesiąc.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy w granicach stawek
określonych w tabeli uwzględniając m.in. wielkość placówki, jej warunki organizacyjne oraz
liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.
4. Wysokość dodatków funkcyjnych dla
wicedyrektorów, osób zajmujących inne kierownicze stanowiska oraz osób wymienionych w
tabeli ustala dyrektor placówki w porozumieniu
z wójtem.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
urlopu bezpłatnego, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
§ 14. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Tabela stawek dodatków funkcyjnych
Stanowisko
Dyrektor szkoły

do 8 oddziałów
od 9 do 12 oddziałów
od 13 i więcej oddziałów

Wicedyrektor szkoły
Nauczyciel - sekretarz Gminnego Szkolnego Związku Sportowego
Kierownik świetlicy szkolnej
Wychowawca grupy klasy
Opiekun staŜu
Nauczyciel – opiekun uczniów dowoŜonych

do 26 uczniów
powyŜej 26 uczniów

Stawka dodatku
funkcyjnego
od 400 zł do 700 zł
od 710 zł do 900 zł
od 910 zł do 1 200 zł
do 50 % dodatku funkcyjnego
dyrektora szkoły
od 300 zł do 500 zł
do 20 % dodatku funkcyjnego
dyrektora szkoły
100 zł
150 zł
50 zł
20 zł/godz.
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Rozdział 4
Dodatek za wysługę lat
§ 15.1. Wysokość oraz warunki nabywania
przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę
lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U z 2006 Nr 97 poz. 674 ) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.

wodu niezdolności do pracy wskutek choroby
bądź konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny za które pracownik otrzymuje z tego tytułu
wynagrodzenie lub zasiłek z funduszu ubezpieczeń społecznych.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości takŜe w okresie
przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

4. W przypadku kiedy nauczyciel zatrudniony jest w więcej niŜ jednej szkole i łącznie
zatrudnienie nie przekracza wymiaru jednego
etatu, dodatek za wysługę lat wypłacany jest w
obydwu szkołach. Gdy łączny wymiar jego zatrudnienia wyniesie więcej niŜ etat, dodatek ten
wypłacany jest tylko w jednej szkole wskazanej
przez nauczyciela.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z po-

Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 16.1. Dodatek za warunki pracy jest przyznawany nauczycielom pracującym w trudnych,
uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 1
Karty Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357
z późniejszymi zmianami) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 22 poz. 181).

2. Wysokość dodatku za pracę w warunkach trudnych wynosi do 15 % stawki obliczanej
jak za godziny ponadwymiarowe za kaŜdą przepracowaną w warunkach trudnych godzinę.
3. Dodatki za pracę w warunkach trudnych
wypłaca się z dołu. Wynagrodzenie za pracę
w warunkach trudnych wchodzi do podstawy
wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŜnych zastępstw dla nauczycieli.
§ 17.1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny zrealizowanych zastępstw doraźnych
zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 6 pkt. 2
Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674):
2. Dla celów obliczenia wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe ustala się:
1) bazowy wymiar godzin, za który przyjmuje
się tygodniowy wymiar godzin zajęć w rozumieniu art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku – Karta Nauczyciela, według którego
nauczyciel realizuje najwięcej zajęć w odniesieniu do ich obowiązkowego tygodniowego
wymiaru,
2) dzienną normę godzin nauczyciela, dzieląc
jej bazowy wymiar godzin przez liczbę dni
w tygodniu, w którym ustalono dla niego zajęcia w rozkładzie zajęć placówki,
3) normatywną liczbę godzin nauczyciela w okresie rozliczeniowym, mnoŜąc dzienną normę
liczbę godzin nauczyciela przez liczbę dni
tego okresu, w którym nauczycielowi ustalo-

no zajęcia w rozkładzie zajęć placówki, pomniejszoną o dni usprawiedliwionej nieobecności oraz dni ustawowo wolne od pracy i dni wolne od nauki w szkole.
§ 18.1. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia realizowane według róŜnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć naleŜy kaŜdą
jego godzinę przeliczyć na godziny bazowego
wymiaru godzin za pomocą przelicznika wyznaczonego przez podzielenie jego bazowego wymiaru godzin przez odpowiedni obowiązkowy
wymiar godzin realizowanych zajęć.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa ustala się tak jak w wypadku stawki
wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę
przeliczeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Liczbę godzin ponadwymiarowych w okresie rozliczeniowym oblicza się odejmując od
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liczby faktycznie przepracowanych w tym okresie godzin normatywną liczbę godzin za ten
okres, przy czym przyjmuje się, Ŝe liczba godzin
ponadwymiarowych jest równa 0, jeśli ta obliczona wartość jest ujemna.
4. Za faktycznie przepracowane uznaje się
takŜe godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł
zrealizować ze względu na wykonywanie innych
prac zleconych mu przez pracodawcę (szkolenie,
konferencja metodyczna)
5. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym
od pracy realizują planowane i odpowiednio
udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo–wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie
przepracowane godziny ponadwymiarowe nie
więcej jednak niŜ za 4 godziny.
6. Nauczycielom realizującym zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, a realizowanych w dniu pracy
nie przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
7. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiary zajęć nauczyciela, o której mowa w
ust. 1, uzyskuje się mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy 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.
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§ 19. 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,
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy.
§ 20. 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 określonych w Karcie Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, 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 nie przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu nie moŜe być jednakŜe większa niŜ
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 21. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane jest z dołu na zasadach
określonych w art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia
za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Rozdział 7
Nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
§ 22.1. Nauczycielom przysługują nagrody
zgodnie z postanowieniami art. 47 ust. 1, art. 49
ust. 1 pkt. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674).
2. Nagrody jubileuszowe dla dyrektora
szkoły i innych nauczycieli planuje w rocznym
planie finansowym dyrektor szkoły.
§ 23.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli planuje dyrektor szkoły w
rocznym planie finansowym, z tym Ŝe:
a) 80 % kwoty pozostawia do swojej dyspozycji,
b) 20 % kwoty przekazuje do dyspozycji Wójta
Gminy.

2. Nagrody ze środków pozostających do
dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje dyrektor
szkoły.
3. Nagrody Wójta Gminy przyznaje i wypłaca Wójt Gminy.
§ 24.1. Nagrodę przyznaje się nauczycielom szkół, przedszkoli, placówek oświatowych,
dla których Gmina Pawłów jest organem prowadzącym, z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
jubileuszu placówki i innych szczególnych okazji.
2. Nauczycielowi, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza się w jego aktach osobowych.
§ 25.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody
moŜe wystąpić:
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a) dla dyrektora placówki oświatowej – inspektor ds. oświaty po zasięgnięciu opinii wizytatora prowadzącego bezpośrednio nadzór pedagogiczny,
b) dla nauczyciela, dyrektor szkoły w której
zatrudniony jest nauczyciel.
2. Z wnioskiem o nagrodę dla dyrektora
lub nauczyciela moŜe niezaleŜnie od pkt. 1 wystąpić organizacja, stowarzyszenie lub instytucja, której statutowa działalność związana jest
z oświatą, kulturą i sportem.
§ 26. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
- nazwisko i imię kandydata
- staŜ pracy pedagogicznej
- stopień i kierunek wykształcenia
- zajmowane stanowisko
- ostatnią ocenę i datę jej wydania
- datę otrzymania ostatniej nagrody wyŜszej
niŜ nagroda dyrektora (nagroda wójta, kuratora, ministra)
- opis osiągnięć kandydata w okresie od otrzymania ostatniej nagrody wyŜszej niŜ nagroda
dyrektora.
§ 27. Nagrodę otrzymują nauczyciele i dyrektorzy za szczególne osiągnięcia w zakresie:
1) dydaktyki
2) wychowania i opieki
3) zarządzania szkołą, przedszkolem i placówką
oświatową
4) działania na rzecz oświaty, kultury i sportu w
Gminie Pawłów.
§ 28. Za szczególne osiągnięcia uwaŜa się
w zakresie:
1) dydaktyki
a) uzyskiwanie wysokich wyników dydaktycznych ustalonych na podstawie badań
standartowymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, z równoczesnym zastosowaniem klarownych, znanych uczniom
i rodzicom kryteriów systematycznego oceniania ucznia,
b) doprowadzenie ucznia (uczniów) do sukcesów naukowych, sportowych i artystycznych w skali międzyszkolnej, gminnej, regionalnej, wojewódzkiej, krajowej
lub międzynarodowej,
c) opracowanie i wdraŜanie z sukcesem
pedagogicznym własnych programów
autorskich lub nowatorskich rozwiązań
metodycznych,
2) wychowania i opieki
a) uzyskanie wysokich efektów wychowawczych niezaleŜnie od predyspozycji wychowanków z powierzonego nauczycielowi zespołu, skuteczność pracy z trudnym zespołem, efektywne wpływanie na
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kształtowanie właściwego środowiska wychowawczego dziecka,
b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
uczniów, wspomaganie twórczości własnej uczniów,
c) spełnianie, z wyboru uczniów, opieki nad
organizacjami i zespołami uczniowskimi
oraz młodzieŜowymi, efektywność działań, wychodzenie z działalnością poza
środowisko szkolne,
d) organizacja atrakcyjnych wycieczek, imprez szkolnych i środowiskowych w wolnym czasie.
3) zarządzania przedszkolem, szkołą lub placówką oświatową
a) tworzenie warunków do:
- rozwoju procedur demokratycznych,
sprzyjających samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
- uzyskiwanie sukcesów przez uczniów
zdolnych w dziedzinie nauki, sztuki
i sportu,
- efektywnego wspierania pomocą psychologiczno–pedagogiczną oraz materialną uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują,
- realizacji przez nauczycieli róŜnego rodzaju innowacji, eksperymentów pedagogicznych lub programów autorskich.
b) przynosząca bardzo duŜe rezultaty współpraca z rodzicami, środowiskiem i innymi organizacjami, stowarzyszeniami lub
instytucjami,
c) efektywne działania zmierzające do wzbogacenia bazy szkolnej i jej oferty edukacyjnej,
d) skuteczne wykonywanie zwiększonych w
stosunku do ustawowych obowiązków
dyrektora zadań wynikających z realizacji
znaczących przedsięwzięć, takich jak oddanie do uŜytku szkoły, sali gimnastycznej, segmentu obiektu szkolnego itp.
4) działań na rzecz oświaty i wychowania w
Gminie Pawłów
a) efektywna praca z dziećmi i młodzieŜą
(wg kryteriów pkt. 1 i 2 § 28) w instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach
funkcjonujących poza systemem oświaty, statutowo jednak z nią związanych,
b) znaczący udział w przedsięwzięciach słuŜących rozwojowi oświaty i wychowania
w Gminie Pawłów,
c) efektywna praca na rzecz środowiska
nauczycielskiego.
§ 29.1. Nagrody określone w niniejszym
rozdziale przyznawane są po uzyskaniu opinii
związków zawodowych.
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2. W stosunku do nagród dyrektorów szkół
opinię wydaje Zarząd Ogniska ZNP odpowiedniego dla danej placówki i Komisja Zakładowa
NSZZ Solidarność.
3. W stosunku do nagród Wójta Gminy
opinie wydaje Zarząd Oddziału ZNP i Komisja
Zakładowa NSZZ Solidarność.
4. Opinie o których mowa w ust. 1, 2 wydawane są w ciągu pięciu dni od momentu
przedstawienia propozycji przez właściwy organ.
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5. Opinia wyraŜana przez związki zawodowe nie jest wiąŜąca dla dyrektora szkoły i wójta
gminy.
6. Nie wyraŜenie opinii w terminie określonym w ust. 4 uwaŜa się za rezygnację z jej
wyraŜenia.
7. Nagrody nie wchodzą do podstawy naliczenia wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Rozdział 8
Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli.
§ 30.1. Nauczycielowi, posiadającemu
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym
niŜ połowa obowiązującego wymiaru zajęć w
szkole podstawowej, gimnazjum, zespole placówek oświatowych połoŜonych na terenie
Gminy Pawłów przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzaleŜniona jest od liczby członków rodziny.
2. Do członków rodziny, o których mowa
w ust. 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie
z nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz
dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
w wysokości określonej w ust. 1 MałŜonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wypłacał dodatek.

zjum lub zespołu placówek oświatowych, a dyrektorowi szkoły, gimnazjum lub zespołu placówek
oświatowych – Wójt Gminy.
§ 32. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe
w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta
była umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca okresu, na
który ta umowa została zawarta.
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkaniowego.

§ 33. Dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi w wysokości uzaleŜnionej od liczby członków rodziny i wypłacany co miesiąc
w wysokości:
a) 2 % od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staŜysty posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym - dla jednej osoby i rodziny dwuosobowej,
b) 4 % od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staŜysty posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym - dla rodziny składającej się z trzech
i więcej osób.

§ 31. Nauczycielowi dodatek przyznaje
i ustala jego wysokość dyrektor szkoły, gimna-

§ 34. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany z góry.

4. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły, gimnazjum lub zespołu placówek oświatowych) lub na wspólny
wniosek nauczycieli będących współmałŜonkami.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wniosek złoŜono.
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Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 35.1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki
wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy
i opiekuna staŜu, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

§ 36.1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a takŜe za inne okresy, za
które na podstawie odrębnych przepisów nie
przysługuje wynagrodzenie.
2. Stawkę za jeden dzień nie wykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala
się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia
wypłacane z góry przez 30.

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień)
wynagrodzenie wypłaca się według średniej
urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pienięŜnego za urlop wypoczynkowy
nauczycieli (Dz. U. z 2001 r. Nr. 71. poz. 737)

§ 37. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia
2010r.
§ 38. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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UCHWAŁA NR XXXVI/279/09
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/04 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu
gminnego ośrodka pomocy społecznej
Na podstawie art. 9 ust 1, art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku
Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 110
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.
Nr 175 poz. 1362) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany do statutu
gminnego ośrodka pomocy społecznej w ten
sposób Ŝe: W § 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

7) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005
Nr 180 poz. 1493 z poźn. zm.)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony w § 3
Przewodniczący Rady Gminy:
Genowefa Dyk
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 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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