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ZARZĄDZENIE NR 12/2010
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 1 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
Na podstawie art. 27 i 28 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 2004r. Nr 25,

poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i 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 i Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz.
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327 i Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607,
Nr 180 poz. 1111, z 2009r. Nr 213 poz. 1651 i
Nr 213 poz. 1652), w związku z art. 17 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i 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,
z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 9
ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz.
1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 92, poz. 753), art. 16 ust. 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590,
z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1206, z 2006 Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz.
1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,

Poz. 274

poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458)
w kadencji następującej po wydaniu zarządzenia
ustala się:
§ 1.1. Liczbę radnych wybieranych do rad
gmin, rad miejskich w województwie świętokrzyskim zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.
2. Liczbę radnych wybieranych do rad powiatów w województwie świętokrzyskim zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną
część niniejszego zarządzenia.
3. Liczbę radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część
niniejszego zarządzenia
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w kaŜdej gminie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
BoŜentyna Pałka-Koruba
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Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 1 lutego 2010r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 37

– 1556 –

Poz. 274

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 37

– 1557 –

Poz. 274

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 37

– 1558 –

Poz. 274,275,276

Załącznik Nr 3

274

275
275

UCHWAŁA NR XXXVII/264/2009
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2) § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Za wydanie warunków technicznych przyłącza Usługodawca pobierze stosowną opłatę zgodnie z obowiązującymi
przepisami.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 2, art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. z
2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) uchwala się
co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/277/2006 Rady
Gminy Nagłowice z dnia 30 czerwca 2006 r. w
sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków wprowadza się
następujące zmiany:
1) wykreśla się § 3 ust. 1,

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Lelonek
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UCHWAŁA NR XXXVII/267/2009
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz
na podstawie art. 165, art. 168 ust. 2 pkt. 6, art. 184
ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca
2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę
1 977 120 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
2 885 220 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Szczegóły klasyfikacji zmian w budŜecie stanowią załączniki nr 1 i 2 do uchwały.
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§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5
„Przychody i rozchody budŜetu w 2009r.” do
Uchwały Nr XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Nagłowice na 2009r,
polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu
zaciągniętych kredytów o kwotę 908 100 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3a
„Zadania inwestycyjne roczne” do Uchwały
Nr XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Nagłowice na 2009 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” do Uchwały
Nr XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Nagłowice na 2009 rok zgodnie z
załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku 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 XXV/185/2008 Rady Gminy w
Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Nagłowice na 2009
rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku 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 XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z
dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Nagłowice na 2009 rok. zgodnie
z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2009r.” do Uchwały Nr XXV/185/2008
Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia
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2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Nagłowice na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem
nr 8 do uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4a
„Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok”
do Uchwały Nr XXV/185/2008 Rady Gminy w
Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Nagłowice na 2009
rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 9. W Uchwale Nr XXV/185/2008 Rady
Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Nagłowice
na 2009r. § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
1 237 194 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
2) zaciąganych kredytów w kwocie – 1 800 751 zł,
2. Przychody budŜetu w wysokości
2 167 194 zł, rozchody w wysokości 930 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 10. W Uchwale Nr XXV/185/2008 Rady
Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Nagłowice
na 2009r. § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu
- w kwocie 1 237 194 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
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
powzięcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Lelonek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/267/2009
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 10 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/267/2009
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 10 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 3
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Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 10 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR LIV/246/09
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Pacanów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póz.
zm.), art. 165 ust. 1 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249 poz.
2104 z póŜn. zm.) Rada Gminy Pacanów uchwala
co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŜetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy
Pacanów Nr LIII/239/09 z dnia 27 listopada 2009

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie inwestycji wieloletnich.
§ 4. Ustala się dochody w kwocie
101.172,92 zł z tytułu wydania zezwoleń na
sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w
kwocie 101.172,92 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/246/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 9 grudnia 2009 r.

Dochody
Lp
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dział
2
756
010
020
600
700
700
700
700
700
700
750
750
750
756
756
756
756
756
756
756
756

Rozdział
3
75618
01010
02095
60016
70005
70005
70005
70005
70005
70005
75011
75023
75095
75615
75615
75615
75615
75615
75615
75616
75616

§
4
0480
0970
0750
0490
0470
0690
0750
0770
0870
0920
2360
0970
0970
0310
0320
0330
0340
0690
0910
0310
0320

Zmniejszenia
5

Zwiększenia
6
1172,95
2039
634
2802
14663
1555
3000
113 690
2719
4572
500
6673
4384
30000
4742
17
1349
44
116
30542
96458,29
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

756
756
756
756
756
756
758
852
756
756
756
756
758
852
900
921

75616
75616
75616
75616
75618
75618
75814
85212
75601
75616
75616
75616
75814
85212
90095
92109
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0330
0430
0690
0910
0410
0490
0920
2360
0910
0360
0500
0910
0920
0920
2370
0900
Razem
Zmniejszenie netto

Poz. 277
281
949
2300
19500
3546
3600
8590,41
16000
71
5300
6200
1020
655
1353
16489,48
4429,22
151064,65

260891,70
109827,05

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/246/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 9 grudnia 2009 r.

Wydatki
Lp
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Dział
2
600
750
754
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801

Rozdział
3
60016
75023
75412
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80103
80103
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80110
80110
80110
80110
80110
80110

§
4
4270
4270
4270
4210
3020
4040
4110
4350
4370
4410
4430
4700
4750
4010
4120
4010
4120
3020
4010
4040
4110
4740
4120
4170
4210
4240
4300
4370
4410
4430
4740
4700
4210
3020
4040
4110
4120
4350
4410

Zmniejszenia
5

Zwiększenia
6
25000
28840
2734,24
4893,11
0,14
4041,97
52
143
35,45
83,50
750
825,01
1100
485
161
50
97
1371,61
2,34
147
2792,09
500,82
72
700
501,72
200
52,23
0,56
225
0,57

1500
2860

1100

16925,13
9,63

1065,70

270
3010,24
664
0,34
871
776
52
765,46
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

801
801
801
801
801
801
801
801
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
854
854
854
854
854
854
801
010

80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
85153
85153
85154
85154
85154
85154
85154
85154
85154
85154
85401
85401
85401
85401
85401
85401
80101
01010

4010
4210
4260
4300
4430
4700
4750
4370
4170
4210
4110
4170
4210
4260
4300
4350
4370
4430
3020
4010
4040
4110
4120
4240
4260
6050
Razem
Zmniejszenie netto
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2000

4586,64
326,18
500
500

156
58
100
100
600
600
403,70
3200
800
2103,70
1872,95
530
230
300
414,46
8,04
1,87
1436,62
70,97
250

328,60

600
111 000
174315,82
109 827,05

64488,77
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIV/246/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 9 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR LIV/248/09
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Pacanów
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz, 674 z późniejszymi zmianami), 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
(T.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem 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. z
2005r. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami),
Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Pacanowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i dyrektorom szkół na terenie gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/248/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 9 grudnia 2009 r.

Regulamin
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
I. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń
nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2010, przyjmuje się
osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.
2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest
sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i
etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.
§ 2.1. Minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla
nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z
2005r. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).
2. W 2010 roku nie przewiduje się środków
własnych samorządu terytorialnego na podwyŜszenie minimalnych stawek wynagrodzenia
określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 3. Regulamin określa wysokość stawek,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i
wypłacania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wysługę lat,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
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5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,
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6) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
7) dodatku mieszkaniowego.

II. Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie
szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich moŜliwości i pracy nauczyciela, co
najmniej dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w
olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,
7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz
innych urządzeń szkolnych,
9) prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaangaŜowanie w realizację czynności i
zadań określonych 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 pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich lub
innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
2. O wysokości dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów szkół decydują w szczególności
następujące kryteria:

1) umiejętności racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły (placówki):
a) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej w
oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych
oraz
umiejętność
ich
właściwego
wykorzystania na cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w
stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktycznowychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących
nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia
nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających
na celu promowanie szkoły;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i
wychowawczej szkoły/placówki:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,
sportowe, artystyczne w skali regionu,
województwa, kraju,
b) poszerzona
oferta
szkoły
poprzez:
wprowadzenie programów autorskich,
innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły
poprzez
rozwiązywanie
konkretnych
problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagroŜeniom
społecznym,
d) stwarzanie
warunków
sprzyjających
rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z
instytucjami społeczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą
Rodziców i Radą Pedagogiczną.
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§ 5. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela
– w wysokości 6 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela posiadającego tytuł magistra
z przygotowaniem pedagogicznym oraz stopień
nauczyciela mianowanego na jeden pełny etat
nauczyciela.
§ 6.1. Wysokość dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
dyrektora przyznaje wójt gminy w wysokości do
20 % wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ 3 miesiące i nie
dłuŜszy niŜ 1 rok.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela oraz okres jego przyznania,
uwzględniając poziom spełniania warunków, o
których mowa w § 4 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora wójt gminy.
§ 7.1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie realizowania przez nauczyciela
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godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na:
1) urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie
wychowawczym lub urlopie bezpłatnym
2) zwolnieniu lekarskim dłuŜszym niŜ jeden
miesiąc.
2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie
przysługuje w okresie:
1) przebywania na urlopie zdrowotnym, urlopie
wychowawczym lub urlopie bezpłatnym,
2) zwolnienia lekarskiego dłuŜszego niŜ jeden
miesiąc.
§ 8.1. Nauczycielom uzupełniającym etat
w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia
etat.
2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel
został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
§ 9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z
góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

III. Dodatek za wysługę lat
§ 10.1. Wysokość oraz warunki nabywania
przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę
lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r., o którym mowa w § 2 ust. 1
Regulaminu.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do
dodatku lub do wyŜszej stawki tego dodatku,
jeŜeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu
miesiąca.
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do

dodatku lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości takŜe w okresie
przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.
4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby
albo konieczności osobistego sprawowania
opieki na d dzieckiem lub chorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego
tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

IV. Dodatek funkcyjny
§ 11.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów
szkół przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów
i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska
kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły
przyznaje się za:
1) warunki organizacyjne, m.in.:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę zastępców,
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c) wielkość szkoły,
d) złoŜoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
e) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole,
f) warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje
g) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:
- racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,
- prawidłowo prowadzoną politykę
kadrową,
- umiejętne pozyskiwanie środków w
ramach działalności gospodarczej
szkoły,
- prowadzenie dokumentacji szkolnej
(arkusze ocen, protokoły egzaminów,
dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
- przestrzeganie przepisów bhp na
terenie szkoły;
2) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów,
c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,
zawodach.
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funkcyjny, z tym Ŝe nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy oraz dla wychowawców pracujących w przedszkolu:
- w klasie liczącej do 15 uczniów w wysokości 120 zł miesięcznie,
- w klasie liczącej od 16 uczniów w wysokości 140 zł miesięcznie,
2) funkcję opiekuna staŜu w wysokości 50 zł
miesięcznie,
3) funkcję doradcy metodycznego w wysokości
do 400 zł miesięcznie.
§ 14.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 12 i w § 13 powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w
ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu
dla poratowania zdrowia, w okresach, za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z
innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od
tego dnia.

§ 12. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym, Ŝe:
1) dyrektorowi w wysokości od 600 zł do 1000 zł
miesięcznie,
2) wicedyrektorowi w wysokości od 400 zł do
600 zł miesięcznie,
3) dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie.

3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa
w § 12 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 13.

§ 13. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek

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

V. Dodatek za warunki pracy
§ 15.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych,
uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 i 9 rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w
ust. 1 uzaleŜniona jest od:
1) stopnia trudności, uciąŜliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub
zajęć,

2) wymiaru czasu pracy realizowanego
warunkach, o których mowa w ust. 1.

w

§ 16.1. Wysokość dodatku za warunki pracy,
z uwzględnieniem warunków, o których mowa w
§ 15, ustala dla nauczyciela dyrektor a dla dyrektora
Wójt w wysokości do 25 zł miesięcznie.
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu,
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VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 17.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową nauczyciela 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.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeŜeniem ust. 3
w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy
przez nauczyciela posiadającego wymagane
kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3 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 realizowanego wymiaru godzin.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się
mnoŜąc odpowiedni 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.

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego przez nauczyciela
nie posiadającego wymaganych kwalifikacji do
prowadzenia danych zajęć albo prowadzonych
niezgodnie z planem i programem nauczania
danej klasy ustala dyrektor w wysokości
do 100 % wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową obliczanego na zasadach określonych w ust. 1.
§ 18.1. 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.
2. 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 tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć określony w art. 42, ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42, ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za kaŜdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych,
za które przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycznie zrealizowane i wypłaca się
z dołu.

VII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 19.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z
art. 49 Karty Nauczyciela.

1) 70 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektorów,
2) 30 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego.

2. W budŜecie organu prowadzącego
Gminy Pacanów tworzy się specjalny fundusz
nagród w wysokości 1 % planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na
wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkoły, z czego:

§ 20. Nagrody, o których mowa w § 19, są
przyznawane w terminie do dnia 14 października
kaŜdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
§ 21.1. Nagrody ze specjalnego funduszu
nagród mają charakter uznaniowy.
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2. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzaleŜnione jest w szczególności od:
1) posiadania co najmniej dobrej, aktualnej
oceny pracy,
2) otrzymania w danym roku szkolnym lub w
roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez
co najmniej 3 miesięcy.
3) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej.

2) ze środków, o których mowa w § 19 ust. 2,
pkt 2 – wójt gminy,
3) nagroda wójta nie moŜe być niŜsza niŜ 30 %
najwyŜszego wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego, a nagroda dyrektora nie moŜe być niŜsza niŜ 20 % najwyŜszego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego.

3. Nagrody nauczycielowi przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 19 ust. 2,
pkt. 1 – dyrektor po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i rady rodziców,

§ 23. NiezaleŜnie od nagrody organu prowadzącego, nauczyciel moŜe otrzymać w danym
roku nagrody: ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub
dyrektora szkoły.

§ 22. Odpis decyzji o przyznaniu nagrody
zamieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.

VIII. Wynagrodzenie za pracę w dni wolne i w święto
§ 24.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
szkole, który w dniu wolnym od pracy realizuje
planowane i odpowiednio udokumentowane
zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowaw-

cze lub opiekuńcze, a nie otrzymuje za ten dzień
innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.

IX. Dodatek mieszkaniowy
§ 25.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającego kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie złotych:
1) przy jednej do trzech osób w rodzinie - 30 zł.
2) przy czterech i więcej osobach w rodzinie
- 40 zł.
3. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z
nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi
będącego takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na
ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi wójt gminy.
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.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z
nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta
była umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa została zawarta.
4) korzystania z urlopu wychowawczego
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X. Postanowienia końcowe
§ 26.1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki
wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w
szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez
względu na wymiar zajęć.

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia
za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się
mnoŜąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez
stawkę określoną w ust. 2.
§ 28. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku
szkolnego, na który został ustalony plan zajęć,
rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, Ŝe
wszystkie przepracowane miesiące, bez względu
na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar
godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

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

§ 29.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od
1 stycznia 2010 roku.

§ 27.1. 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. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do
udostępnienia treści regulaminu wszystkim nauczycielom.
§ 30. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładową organizacją nauczycielskich
związków zawodowych:
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pacanowie.

2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania
pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się
dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.
278
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UCHWAŁA NR LIV/251/09
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie
usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacanów
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 3a ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008, z późn. zmianami ) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości jest zobowiązany:

1) złoŜyć wniosek spełniający wymagania art. 8
ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008, z późn. zm.);
2) udokumentować posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością stanowiącą bazę techniczną wyposaŜoną w:
a) miejsce postojowe dla pojazdów,
b) miejsce do magazynowania pojemników,
c) miejsce do mycia pojazdów i pojemników;
3) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarnohigienicznego,
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który oznacza dysponowanie moŜliwościami
organizacyjnymi, technicznymi i finansowymi,
które zapewnią systematyczne odbieranie
odpadów od właścicieli nieruchomości, z
częstotliwością określoną w aktach prawa
miejscowego;
dysponować sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania i
transportu odpadów, których konstrukcja
uniemoŜliwia rozpylanie i rozwiewanie ładunku, pojazdy mają być dostosowane do
warunków miejsca prowadzonej działalności,
tak aby nie powodować uszkodzeń infrastruktury technicznej;
pojazdy uŜywane do odbioru odpadów komunalnych muszą posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, homologacją lub
waŜnym zaświadczeniem, zgodnie z ustawą z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze
zmianami);
dysponować sprawnymi technicznie urządzeniami następującego rodzaju:
pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych,
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
dla poszczególnych rodzajów odpadów,
worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów;
zapewnić odpowiedni standard usług w
szczególności utrzymanie czystości w pobliŜu opróŜnianych pojemników;
wyposaŜyć właścicieli nieruchomości, z
którymi przedsiębiorca posiada podpisaną
umowę na odbieranie odpadów komunalnych, a którzy wyraŜają chęć segregowania
odpadów, w odpowiednie urządzenia przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów w
szczególności:
a) surowców wtórnych (szkło, makulatura,
plastik),
b) biodegradowalnych,
c) niebezpiecznych,
d) elektrycznych i elektronicznych,
e) wielkogabarytowych,
f) odpadów z remontów,
g) zuŜytych baterii i zuŜytych akumulatorów;
zapewnić odbiór wszystkich selektywnie
zbieranych rodzajów odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, z którymi ma
zawartą umowę na odbieranie odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwie domowym odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 8;
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10) posiadać aktualną umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w szczególności:
a) surowców wtórnych (szkło, makulatura,
plastik),
b) biodegradowalnych,
c) niebezpiecznych,
d) elektrycznych i elektronicznych,
e) wielkogabarytowych,
f) odpadów z remontów,
g) zuŜytych baterii przenośnych i zuŜytych
akumulatorów przenośnych do dalszego
odzysku lub unieszkodliwienia lub posiadać instalację, do której podmiot posiada
tytuł prawny, która moŜe zostać wykorzystana do tego celu;
11) posiadać moŜliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umoŜliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i
recyklingu zgodnie z ustawą o odpadach
(t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn.
zm.) w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli
nieruchomości nie będzie realizowana w
stopniu wystarczającym;
12) posiadać moŜliwości techniczno, pozwalające na wprowadzenie ewidencji przekazanych
mu odpadów zebranych selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji
13) pojazdy powinny być oznakowane w widoczny i czytelny sposób, podając nazwę
firmy, adres oraz numer telefonu;
14) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji pojemników właścicieli nieruchomości, z którymi
zawarł pisemną umowę, minimum raz na rok;
15) przedsiębiorca powinien udokumentować
moŜliwość spełnienia wymogu mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników;
16) do prowadzenia ewidencji umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem;
17) do 15 dnia kaŜdego miesiąca przekazywać
Wójtowi Gminy Pacanów wykaz właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz musi zawierać: imię i nazwisko
lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości, adres nieruchomości, datę zawarcia
lub rozwiązania umowy;
18) posiadać aktualne zezwolenie na transport
odpadów;

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 37

– 1585 –

19) do składania (w terminie: do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy) Wójtowi Gminy Pacanów informacji
dotyczącej:
a) masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w tym wymienionych
w § 1 ust. 1 pkt 8, odebranych z terenu
Gminy Pacanów.
20) Wskazuje się miejsce unieszkodliwiania odpadów komunalnych „Staszów” Gmina Staszów
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany:
1) złoŜyć wniosek spełniający wymagania art. 8
ust. 1, 1a i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z
późn. zm.);
2) udokumentować posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością stanowiącą bazę techniczną wyposaŜoną w:
a) miejsce postojowe dla pojazdów,
b) miejsce do mycia pojazdów;
3) w przypadku niemoŜności spełnienia obowiązku ustalonego w § 2 ust. 1, pkt 2b podmiot jest zobowiązany udokumentować
przekazanie tego obowiązku innemu podmiotowi w formie pisemnej umowy;
4) pojazdy uŜywane do transportu nieczystości
płynnych muszą posiadać aktualne badania
techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, homologacją lub waŜnym zaświadczeniem, zgodnie z ustawą z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze
zmianami);
5) pojazdy powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.
1617);
6) znakować w sposób trwały i widoczny nazwą
firmy tabor samochodowy i specjalistyczny;
7) pojazdy powinny być oznakowane w widoczny i czytelny sposób, podając nazwę
firmy, adres oraz numer telefonu;
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8) pojazdy dostosować do warunków miejsca
prowadzonej działalności, tak aby nie powodować uszkodzeń infrastruktury technicznej;
9) do udokumentowania moŜliwość spełnienie
wymogu mycia i dezynfekcji pojazdów;
10) przedłoŜyć umowę lub pisemne zapewnienie
stwierdzające gotowość odbioru nieczystości
ciekłych przez stację zlewną, na terenie gminy Pacanów - oczyszczalnię ścieków w Słupi.
11) do zawierania umów na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych z właścicielem kaŜdej
nieruchomości połoŜonej na obszarze gminy
Pacanów, z którym zamierza współpracować
w ww. zakresie;
12) do prowadzenie ewidencji umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem;
13) do 15 dnia kaŜdego miesiąca przekazywać
Wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z
którymi w poprzednim miesiącu zawarł
umowy na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu
umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości,
adres nieruchomości, datę zawarcia lub rozwiązania umowy.
14) wykonanie usługi musi potwierdzać pisemnie wystawiając zleceniodawcy dokument,
który winien zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości, adres nieruchomości, datę wykonanej usługi;
15) do składania (w terminie do końca pierwszego
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy)
Wójtowi Gminy Pacanów informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych
pochodzących z opróŜniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Pacanów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki
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UCHWAŁA NR LIV/252/2009
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40
ust. 1 art. 41 ust 1. i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005
roku nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami)
i § 9 ust 1 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy
Pacanów z dnia 29 grudnia 2005 r. nr XLI/214/05
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Pacanów
(Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
z 2006 r. nr 21 poz. 336 z późniejszą zmianą) Rada
Gminy Pacanów uchwala co następuje:

transport nieczystości ciekłych podanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Określone
stawki netto naleŜy powiększyć o obowiązujący
podatek VAT.

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej
uchwały traci moc uchwała nr XLIII/204/09 z dnia
29 kwietnia 2009r w sprawie górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/252/2009
Rady Gminy Pacanów
z dnia 9 grudnia 2009 r.

Górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacanów.
Określa się górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczone przez uprawniony podmiot:
1/ stałe odpady komunalne usuwane z kontenerów KP-7 - 400,00 zł
2/ odpady stałe z gospodarstw domowych.
2.1 segregowane.
2,40 zł od 1 osoby miesięcznie nie więcej
niŜ 9,60 zł od rodziny
2.2 niesegregowane:
3,00 zł od 1 osoby miesięcznie nie więcej
niŜ 12,00 zł od rodziny
3/ odpady stałe od pozostałych podmiotów.

3.1 segregowane:
a) Działalność usługowa: biurowa, biurowo-projektowa, transportowa, budowlana, stolarstwo, mechanika samochodowa, instalatorstwo elektryczne, instalatorstwo sanitarne,
ślusarstwo, weterynaria, protetyka
dentystyczna – 15 zł miesięcznie od
kaŜdej placówki.
b) Działalność usługowa: dziewiarstwo,
krawiectwo, fryzjerstwo, naprawa
sprzętu gospodarstwa domowego
RTV i AGD - 20 zł miesięcznie od kaŜdej placówki.
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c) Działalność usługowo-handlowa: handel, hurtownie, magazyny, gastronomia
– 30 zł miesięcznie od kaŜdej placówki.
d) inna działalność - 20 zł miesięcznie
od kaŜdej placówki.
3.2 niesegregowane:
a) Działalność usługowa: biurowa, biurowo-projektowa, transportowa, budowlana, stolarstwo, mechanika samochodowa, instalatorstwo elektryczne, instalatorstwo sanitarne, ślusarstwo, weterynaria, protetyka dentystyczna – 20 zł
miesięcznie od kaŜdej placówki.
b) Działalność usługowa: dziewiarstwo,
krawiectwo, fryzjerstwo, naprawa

Poz. 280,281

sprzętu gospodarstwa domowego RTV
i AGD - 30 zł miesięcznie od kaŜdej placówki.
c) Działalność usługowo-handlowa: handel, hurtownie, magazyny, gastronomia
– 40 zł miesięcznie od kaŜdej placówki.
d) inna działalność - 30 zł miesięcznie
od kaŜdej placówki.
4/ Ciekłe odpady komunalne usuwane ze zbiorników bezodpływowych (szamb)
a) za usunięcie i dowóz odpadów ciekłych
do oczyszczalni, -15,00 zł/m3
b) za unieszkodliwienie odpadów ciekłych
- 5,00 zł/ m3
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UCHWAŁA NR XXXVI/204/2009
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy
Raków uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/146/2008 Rady
Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Raków na 2009
rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu
budŜetu w kwocie
0 zł
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku
z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5
ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie
0 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu
budŜetu w kwocie
3.705.314 zł

w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku
z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5
ust. 3 ustawy o finansach publicznych
- w kwocie
0 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie
1.809.839 zł.
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku
z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5
ust. 3 ustawy o finansach publicznych
- w kwocie
0 zł”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Nowak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/204/2009
Rady Gminy Raków
z dnia 10 grudnia 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXVI/212/2009
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy
Raków uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/146/2008 Rady
Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Raków na 2009
rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się uchwalone dochody budŜetowe
o kwotę 131.977,36 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się uchwalone wydatki budŜetowe
o kwotę 131.977,36 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Nowak
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Rady Gminy Raków
z dnia 10 grudnia 2009r.
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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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