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UCHWAŁA NR 315/XLVII/2009
RADY POWIATU SKARśYSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12
pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 72
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ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), Rada Powiatu
SkarŜyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin określający zasady przyznawania środków finansowych na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,
dla których Powiat SkarŜyski jest organem prowadzącym.
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§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu SkarŜyskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Powiatu SkarŜyskiego:
Ireneusz Syryjczyk
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 315/XLVII/2009
Rady Powiatu SkarŜyskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających
z opieki zdrowotnej
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie
do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach , dla których organem prowadzącym
jest Powiat SkarŜyski oraz nauczycieli w/w szkół i
placówek oświatowych po ich przejściu na emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia.

§ 2.1. Corocznie przeznacza się środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli, wysokość środków finansowych,
o których mowa zatwierdza Rada Powiatu SkarŜyskiego w uchwale budŜetowej
2. Dysponentem środków finansowych
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli jest Zarząd Powiatu SkarŜyskiego

Rozdział 2
Warunki i sposób przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną
§ 3. Środki finansowe przeznaczone na
pomoc zdrowotną są przyznawane w formie
jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pienięŜnego, jeden raz w roku budŜetowym, a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc
moŜe być przyznana powtórnie w danym roku.
§ 4. Ze świadczeń zdrowotnych mogą korzystać:
1) nauczyciele szkół i placówek zatrudnieni co
najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć, w tym takŜe zatrudnieni w kilku
szkołach lub placówkach, gdy łączny wymiar
zajęć nauczyciela wynosi co najmniej połowę obowiązującego wymiaru zajęć,
2) nauczyciele szkół i placówek po ich przejściu
na emeryturę lub rentę bez względu na datę
przejścia
§ 5. Pomoc zdrowotna przyznawana jest
nauczycielowi w związku z:

1) przewlekłą chorobą lub bardzo cięŜkim przebiegiem choroby,
2) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
3) długotrwałym leczeniem szpitalnym,
4) koniecznością leczenia w innej miejscowości
z powodu braku placówki słuŜby zdrowia w
gminie zamieszkania,
5) koniecznością zakupu podstawowego sprzętu
rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub urządzeń niezbędnych w rehabilitacji (ułatwiających zachowanie podstawowych funkcji Ŝyciowych), sprzętu korekcyjnego, w tym szkieł
korekcyjnych (ze względu na wiek i pracę
związaną z prowadzeniem dokumentacji szkolnej), aparatu słuchowego (warunkującego
dalsze funkcjonowanie).
§ 6.1. Osobą uprawnioną do wystąpienia z
wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej jest
nauczyciel, o którym mowa w § 1.
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2. JeŜeli stan zdrowia uniemoŜliwia nauczycielowi dokonanie czynności, o którym mowa w ust. 1, z wnioskiem moŜe wystąpić opiekun nauczyciela.
§ 7.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi pomocy zdrowotnej jest złoŜenie wniosku o
przyznanie pomocy zdrowotnej, stanowiącego
Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Nauczyciel składa wniosek do dyrektora
szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony, a
emeryci i renciści do dyrektora szkoły lub placówki, w której byli zatrudnieni przed odejściem
na rentę lub emeryturę w terminach:
1) do dnia 20 maja,
2) do dnia 20 października.
3. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1, przekazuje wnioski do Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w
SkarŜysku-Kamiennej zwanego dalej Wydziałem
Edukacji w terminach:
1) do dnia 31 maja,
2) do dnia 31 października.
4. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa
razy do roku, w miesiącu czerwcu i listopadzie.
§ 8. Do wniosku naleŜy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan chorobowy nauczyciela lub konieczność leczenia choroby przewlekłej, lub
zaświadczenie lekarza o konieczności leczenia
poszpitalnego prowadzonego w domu, lub
dokumentację przebytego leczenia (historia
choroby),
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2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty
leczenia, badań, zakupu sprzętu, leków w roku,
w którym nauczyciel występuje z wnioskiem
(faktury, rachunki),
3) oświadczenie o dochodach netto z trzech
miesięcy poprzedzających złoŜenie wniosku,
przypadających na jednego członka rodziny
pozostającego we wspólnym gospodarstwie
domowym ze wszystkich źródeł,
4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie
pomocy zdrowotnej.
§ 9. Wysokość przyznanej pomocy nie moŜe
przekroczyć wysokości środków, o których mowa
w § 2 ust. 1 Regulaminu i uzaleŜniona jest od:
1) wysokości udokumentowanych kosztów
leczenia poniesionych przez nauczyciela,
2) przebiegu choroby oraz jej wpływu na sytuację materialną nauczyciela (dodatkowa opieka,
dieta, specjalistyczne leki, dojazdy),
3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela po
odliczeniu udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych przez nauczyciela.
§ 10.1. W przypadku braku środków na
pełne pokrycie potrzeb, pomoc zdrowotna jest
przyznawana częściowo, a w przypadku wykorzystania limitu środków finansowych w danym
roku budŜetowym, pomoc nie będzie przyznawana.
2. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli niewykorzystane
w danym roku kalendarzowym nie przechodzą
na rok następny.

Rozdział 3
Zadania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
§ 11.1. W celu racjonalnego i jawnego
gospodarowania środkami przeznaczonymi na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli Zarząd Powiatu SkarŜyskiego powołuje uchwałą Komisję ds.
podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
2. Ustala się Komisję ds. kwalifikowania
wniosków w składzie:
- Członek Zarządu jako przewodniczący,
- dyrektor szkoły albo placówki, w której złoŜony został wniosek,
- przedstawiciel Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Polityki Prorodzinnej,
- przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki,
- przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki,

-

na wniosek nauczyciela w skład Komisji moŜe
wchodzić przedstawiciel wskazanego związku
nauczycielskiego.

3. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji.
4. O terminie posiedzenia Komisji członkowie informowani są przez przewodniczącego
co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
5. Posiedzenia Komisji są prawomocne w
obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Komisję obowiązuje zasada tajemnicy,
nie pozwalająca na wykorzystanie informacji
zawartych we wnioskach do innych celów niŜ
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przedstawione w Uchwale lub na ujawnienie
tych danych osobom postronnym.

niając opinię Komisji sporządzonej w formie
adnotacji na wniosku.

§ 12. Do zadań Komisji naleŜy w szczególności:
1) analiza wniosków oraz załączonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,
2) opiniowanie wniosków,
3) proponowanie kwoty pomocy,
4) sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji.

2. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej następuje w formie pisemnej i winna być
uzasadniona.
3. Zarząd Powiatu SkarŜyskiego informuje
dyrektora szkoły lub placówki o przyznaniu pomocy zdrowotnej dla ich nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów.

§ 13. Komisja rozpatrując wniosek wydaje
opinię zwykłą większością głosów, przy udziale
co najmniej połowy członków. W przypadku
równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

4. Decyzje w sprawach przyznania bądź
odmowy przyznania pomocy zdrowotnej, podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarŜeniu.

§ 14.1. Decyzję o przyznaniu nauczycielowi
środków finansowych na pomoc zdrowotną podejmuje Zarząd Powiatu SkarŜyskiego, uwzględ-

§ 15. Wypłata świadczenia zdrowotnego
dokonywana jest przez szkołę lub placówkę po
przekazaniu przez organ prowadzący do budŜetu
szkoły lub placówki środków finansowych.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 16.1. Wnioski ewidencjonowane są w rejestrze prowadzonym przez Wydział Edukacji.

2. Obsługę administracyjno-organizacyjną
Komisji zapewnia Wydział Edukacji.
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UCHWAŁA NR 316/XLVII/2009
RADY POWIATU SKARśYSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2009 r.
trybu udzielania i rozliczania przez Powiat SkarŜyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom
oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11,
art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm)
oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu SkarŜyskiego
uchwala co następuje:
§ 1. Dotacje z budŜetu Powiatu SkarŜyskiego,
zwanego dalej Powiatem przysługują:
1) ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki na kaŜdego ucznia w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego
ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej
przez Powiat na dany rok budŜetowy.
2) ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w pkt. 1 na kaŜdego ucznia w
wysokości 50 % ustalonych w budŜecie Powiatu wydatków bieŜących ponoszonych
przez szkoły publiczne tego samego typu i
rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
W przypadku braku na terenie Powiatu SkarŜyskiego danego typu i rodzaju szkoły publicznej podstawą do ustalenia wysokości
dotacji są wydatki bieŜące ponoszone przez
najbliŜszą gminę lub powiat na prowadzenie
szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
§ 2.1. Dotacji udziela się na wniosek osoby
prowadzącej szkołę, złoŜony nie później niŜ do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności następujące
elementy:
1) nazwę i adres osoby prowadzącej,
2) nazwę i adres szkoły,
3) typ i rodzaj szkoły,
4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły do ewidencji,
5) numer i datę wydania decyzji o nadaniu
uprawnień szkoły publicznej,

6) planowaną liczbę uczniów w roku, którego
dotyczy wniosek o udzielenie dotacji,
7) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły,
na który ma być przekazywana dotacja.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3.1. Osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest do:
1) składania w Starostwie Powiatowym w SkarŜysku Kamiennej, w terminie do 10 kaŜdego
miesiąca, informacji o rzeczywistej liczbie
uczniów aktualnej na pierwszy dzień kaŜdego
miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
2) składania w Starostwie Powiatowym w SkarŜysku-Kamiennej, terminie do 10 stycznia
następnego roku, rocznego rozliczenia z otrzymanych dotacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
3) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i dokumentacji zawierającej informacje o liczbie uczniów,
4) zgłaszania w ciągu 14 dni zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.
§ 4. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia kaŜdego
miesiąca na rachunek bankowy wskazany we
wniosku.
§ 5. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieŜących szkoły.
§ 6. Części dotacji o której mowa w § 4,
będą przekazywane w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie uczniów wykazanej przez
osobę prowadzącą w informacji, o której mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1.
§ 7. Kwotę dotacji przysługującą na jednego
ucznia szkoły niepublicznej na zasadach określonych w niniejszej uchwale zatwierdza kaŜdorazowo Zarząd Powiatu SkarŜyskiego.
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§ 8. Informacje o wysokości kwot dotacji
przysługujących szkołom na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i niniejszej
uchwale przekazuje się organom prowadzącym
do dnia 30 kwietnia roku, na który ustalona jest
dotacja.
§ 9.1. Powiatowi przysługuje prawo kontroli dokumentacji organizacyjnej, finansowej i
dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Kontrola realizacji zadania, na które
udzielona została dotacja, przeprowadzana jest
na podstawie upowaŜnienia Zarządu Powiatu
SkarŜyskiego, przez pracowników Starostwa
Powiatowego.
3. Osoby upowaŜnione, do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, mają prawo
wstępu do szkół i przetwarzania danych osobowych uczniów tych szkół.
4. Protokół z przeprowadzonej kontroli
otrzymuje osoba prowadząca szkołę niepubliczną i Zarząd Powiatu SkarŜyskiego
5. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu osobie prowadzącej szkołę niepubliczną
przysługuje prawo złoŜenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeŜeń.
6. Kontroli dokonuje się pod względem:
1) stanu realizacji zadania,
2) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na
który została przyznana.
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§ 10.1. Zwrotowi do budŜetu powiatu, podlega dotacja:
1) pobrana w nadmiernej wysokości,
2) niewykorzystana – nie rozliczona dowodem
poniesienia wydatków bieŜących,
3) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
– na pokrycie innych wydatków niŜ określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie
oświaty.
2. Zwrot dotacji, o której mowa w pkt 1,
następuje do dnia 28 lutego następnego roku.
3. W przypadku gdyby zwrot dotacji, o której
mowa w ust. 1, nie nastąpił w terminie określonym w ust. 2, tryb windykacji dotacji i odsetek
jak od zaległości podatkowych normują przepisy
art. 145 i art. 146 w zw. Z art. 190 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu SkarŜyskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
§ 13. Traci moc uchwała Nr 233/XXIV/2009
Rady Powiatu SkarŜyskiego w sprawie trybu
udzielania i rozliczania przez Powiat SkarŜyski
dotacji niepublicznym szkołom i placówkom
oświatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu SkarŜyskiego:
Ireneusz Syryjczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 316/XLVII/2009
Rady Powiatu SkarŜyskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 316/XLVII/2009
Rady Powiatu SkarŜyskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr 316/XLVII/2009
Rady Powiatu SkarŜyskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXII/183/09
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala co
następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich w § 6298 o kwotę 398.655 zł,
§ 2. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdziale
60016 – Drogi publiczne gminne w § 6630 o kwotę
40.000 zł,
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050 o kwotę 57.059 zł,

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale
01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
w § 6050 o kwotę 57.059 zł i w § 6058 o kwotę
398.655 zł. Zmienia się zapisy w załączniku nr 3a
do uchwały Nr XVI/140/09 Rady Miejskiej w
Skalbmierzu z dnia 9 marca 2009 r. w dz. 010
– Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich /zgodnie
z załącznikiem nr 1/09 do niniejszej uchwały/
§ 5. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdziale
60016 – Drogi publiczne gminne w § 6050 o kwotę
- 40.000 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Włodzimierz Wiertek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/183/09
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 17 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXII/184/09
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z późń. zm.) Rada Miejska uchwala co
następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w
rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi w § 6298 o kwotę 1.300.000 zł,
§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w
rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich w § 6298 o kwotę 500.000 zł,
§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych w dz. 750 – Administracja publiczna, w
rozdziale 75023 – Urzędy gmin w § 6298 o kwotę
309.013 zł,
§ 4. . Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie w
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w § 6298
o kwotę 640.816 zł,
§ 5. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w § 6208
o kwotę 640.816 zł,
§ 6. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, w
rozdziale 92695 – Pozostała działalność w § 6298
o kwotę 100.294 zł,

§ 7. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych w dz. 750 – Administracja publiczna, w
rozdziale 75023 - Urzędy gmin w § 0970 o kwotę
10.000 zł,
§ 8. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w
rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi w § 6058 o kwotę 1.300.000 zł,
§ 9. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w
rozdziale 01041 - Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich w § 6058 o kwotę 500.000 zł
§ 10. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych w dz. 750 – Administracja publiczna, w
rozdziale 75023 – Urzędy gmin w § 6058 o kwotę
309.013 zł,
§ 11. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w § 4210
o kwotę 10.000 zł,
§ 12. . Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, w
rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 6058
o kwotę 100.294 zł
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Włodzimierz Wiertek
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UCHWAŁA NR XXII/185/09
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala co
następuje:
§ 1. Dokonać przeniesień planu wydatków
budŜetowych między działami, rozdziałami i pa-

ragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Włodzimierz Wiertek
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/185/09
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 17 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXII/188/09
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. Dz 2006r. nr 97, poz. 674 z
późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Skalbmierz w brzmieniu określonym w załączniku
do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. § 3. Uchwała podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie w ciągu 14 dni od
daty jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Włodzimierz Wiertek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/188/09
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz.
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Wynagrodzenie nauczyciela składa
się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
określa art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
- tekst jednolity, z późn. zm.) i wynika ono z posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji, wymiaru
zajęć obowiązkowych oraz jego stopnia awansu
zawodowego i jest ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu
z dnia 31 stycznia 2005r. 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 późn. zm.).

3. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość:
1) dodatku za wysługę lat;
2) dodatku motywacyjnego;
3) dodatku funkcyjnego;
4) dodatku za pracę w warunkach trudnych i
uciąŜliwych;
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
6) nagrody ze specjalnego funduszu nagród;
7) dodatku mieszkaniowego;
8) dodatku wiejskiego.
4. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1) zasiłku na zagospodarowanie;
2) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę;
3) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
4) wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego
w stan nieczynny;
5) nagród jubileuszowych;
6) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
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7) wynagrodzenia za okres ferii szkolnych i urlopów określają odpowiednio przepisy ustawy
z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 - tekst jednolity, z późn.
zm.) oraz inne przepisy prawa.
5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) nauczycielach bez bliŜszego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach, przedszkolach;

Poz. 333

2) szkołach - rozumie się przez to kaŜdą szkołę,
przedszkole albo zespół szkół;
3) placówkach - rozumie się przez to kaŜdą
szkołę, przedszkole albo zespół szkół;
4) klasie – rozumie się przez to takŜe oddział
lub grupę
5) uczniu – rozumie się przez to takŜe wychowanka.
6. Regulamin obejmuje nauczycieli wszystkich placówek.

Rozdział 1
Dodatek za wysługę lat
§ 2. Nauczycielom przysługuje dodatek za
wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia
zasadniczego za kaŜdy rok pracy, wypłacany w
okresach miesięcznych poczynając od czwartego
roku pracy, z tym Ŝe dodatek ten nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku, jeŜeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba Ŝe przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje równieŜ za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z
góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Ustala się łączną pulę środków
finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w wysokości 6 % wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej placówce.
2. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków
motywacyjnych dla dyrektorów w wysokości
15 % wynagrodzeń zasadniczych ogółu dyrektorów placówek oświatowych w gminie.
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktycznych i wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i spraw-

dzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami lub opiekunami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) wysoka 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,
udział w doskonaleniu warsztatu pracy
oraz w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o mienie szkoły i poszerzanie
bazy dydaktycznej,
e) prawidłowe i estetyczne prowadzenie
wymaganej dokumentacji,
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rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) wysoka, aktualna ocena pracy, potwierdzona
stosowną dokumentacją;
4) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, w tym:
a) opiekowanie się samorządem uczniowskim, organizacjami harcerskimi lub innymi organizacjami uczniowskimi i młodzieŜowymi działającymi w szkole,
b) inicjowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi statutową
działalność w zakresie oświaty i wychowania,
c) aktywny udział w pracach komisji
przedmiotowych i rady pedagogicznej
placówki,
d) udział w przygotowaniu uczniów do
olimpiad, konkursów i innych form
współzawodnictwa,
e) udział w przygotowaniu olimpiad, konkursów przedmiotowych i sprawnościowych oraz innych form współzawodnictwa organizowanych w siedzibie placówki lub w najbliŜszym środowisku,
f) udział w organizowaniu szkolnych, międzyszkolnych lub środowiskowych imprez i uroczystości okolicznościowych i
patriotycznych,
g) przejawianie róŜnych form aktywności w
ramach wewnętrznego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
h) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć nauczycieli w zakresie profilaktyki wśród dzieci
i młodzieŜy w środowisku lokalnym,
i) podejmowanie współpracy przez nauczycieli poszczególnych placówek, zmierzających do realizacji zadań statutowych tych
placówek.
3. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach, przy
ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego
naleŜy obok warunków wymienionych w ust. 3
uwzględniać zaangaŜowanie dyrektora w czynności wynikające z kierowania placówką, a w
szczególności:
1) prawidłowość organizacji pracy placówki;
2) tworzenie atmosfery i warunków do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników;
3) tworzenie atmosfery i warunków do współpracy wszystkich organów i organizacji działających w placówce oraz umiejętność inicjowania takiej współpracy;
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4) dbałość o mienie placówki i zabieganie o
polepszenia istniejącej bazy;
5) prawidłowe dysponowanie przyznanymi
placówce środkami budŜetowymi,
6) efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie;
7) dbałość o pozytywny wizerunek placówki i
promowanie jej osiągnięć w środowisku lokalnym;
8) sprawność organizacyjna i menedŜerska w
nawiązywaniu współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się
procentowo na czas określony, ale nie krótszy
niŜ 3 miesiące i nie dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
5. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
zatrudnionych w placówce, w granicach posiadanych środków finansowych, ustala dyrektor
placówki, zgodnie z przyjętym przez szkołę regulaminem.
6. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela rozpoczynającego pracę w placówce
moŜe nastąpić po upływie okresu umoŜliwiającego ocenę jego pracy.
7. Ustalone w placówce zasady i kryteria
przyznawania dodatku motywacyjnego uwzględniają wymogi, o których mowa w ust. 3 i 4.
8. Dodatek motywacyjny dla dyrektora
ustala Burmistrz w oparciu o wymogi, o których
mowa w ust. 3 i 4.
9. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z
góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
10. Przyznany dodatek motywacyjny moŜe
być cofnięty lub zmieniony w kaŜdym czasie,
jeŜeli zajdą okoliczności uzasadniające zmianę
lub cofnięcie
11.
Okolicznościami
uzasadniającymi
zmianę lub cofnięcie dodatku, o którym mowa w
ust. 11 są przypadki:
1) przejścia nauczyciela na urlop zdrowotny,
wychowawczy lub bezpłatny;
2) wystąpienia zaniedbań w zakresie dyscypliny
pracy, przestrzegania przepisów bhp i przeciwpoŜarowych;
3) niestarannego prowadzenia dokumentacji i
nieterminowość załatwiania spraw;
4) nie usprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach rad pedagogicznych, zespołach
przedmiotowych;
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5) nie uzasadnione uchylanie się od wykonania
czynności lub zadania;
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6) niewywiązanie się z wykonania powierzonych zadań.

Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w
statucie placówki, przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielowi z tytułu:
Lp.
2.

4.

Wyszczególnienie
Dyrektor szkoły/zespołu/ kaŜdego typu, liczącego:
8-10 oddziałów
11-20 oddziałów
21 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły /zespołu/ kaŜdego typu, liczącego:
do 20 oddziałów
21 i więcej oddziałów
Pozostałe dodatki:
opiekun staŜu,
wychowawca klasy,

4. Kwotę za powierzone funkcje wymienione w pkt 3 ustala się z zaokrągleniem do
pełnych złotych, przyjmując co najmniej 50 gr za
jeden złoty.
5. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się w szczególności pod uwagę:
1) prawidłowość organizacji pracy placówki;
2) poprawność pod względem formalnoprawnym podejmowanych decyzji oraz ich
zasadność;
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników placówki;
4) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem placówki;
5) liczbę uczniów;
6) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w placówce;
7) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi;
8) terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań;
9) prawidłowość współpracy z samorządem
terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną
i samorządem uczniowskim;
10) współdziałanie ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli placówki.
6. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
wymienione w ust. 1 i 2 w zastępstwie. Prawo
do dodatku powstaje od 1 dnia miesiąca po
upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia
obowiązków i wygasa z 1 dniem miesiąca na-

1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu;
2) powierzenia wychowawstwa klasy.
3. Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich
wysokość zawiera tabela:
Miesięcznie % wynagrodzenia
nauczyciela staŜysty - mgr z pp.
45 %
50 %
60 %
30 %
40 %
2%
5%

stępującego po zaprzestaniu pełnienia tych
obowiązków.
7. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 3, w granicach określonych
tabelą i w oparciu o kryteria określone w ust. 4
ustala dla dyrektorów placówek Burmistrz.
8. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych tabelą i w oparciu o kryteria
określone w ust. 4 ustala dla wicedyrektorów i
innych stanowisk kierowniczych przewidzianych
w statucie placówki, dyrektor placówki.
9. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wymienionych w ust. 2 ustala dyrektor,
w oparciu tabelą zamieszczoną w ust. 3.
10. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeŜeli powierzenie
nastąpiło od 1 dnia miesiąca, to od tego dnia.
11. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna
staŜu przysługuje za kaŜdą osobę powierzoną
danemu nauczycielowi.
12. Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa przysługuje za kaŜdą powierzoną klasę
- niezaleŜnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
13. W razie zbiegu tytułu do dwóch lub
więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi
przysługują wszystkie.
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14. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;
3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
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pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub
funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca - od tego dnia.
15. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4
Dodatki za warunki pracy
§ 6.1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciąŜliwych warunkach przysługuje z
tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Wykaz trudnych i uciąŜliwych warunków
pracy stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego tytułu określa § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 stycznia
2005r. 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 późn. zm.).
§ 7.1. Za prace w trudnych warunkach
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:
1) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
szkołach podstawowych ,
2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.
2. Za pracę wykonywaną w warunkach
uciąŜliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć w trudnych warunkach:
1) wymienionych w § 8 pkt 4-16 z dziećmi i
młodzieŜą, których stan zdrowia z powodu
stanów chorobowych, wymienionych w § 2
ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie
kryteriów oceny niepełnosprawności u osób
w wieku do 16 roku Ŝycia, uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub
udzielania pomocy, oraz z dziećmi i młodzieŜą
powyŜej 16 roku Ŝycia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o
których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności;
2) z dziećmi i młodzieŜą upośledzonymi w
stopniu lekkim, wśród których znajduje się
co najmniej jedno dziecko ze stanem choro-

bowym, wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów
oceny niepełnosprawności u osób w wieku
do 16 roku Ŝycia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności;
3) z dziećmi i młodzieŜą upośledzonymi w
stopniu lekkim, wśród których znajduje się
co najmniej jedno dziecko upośledzone
umysłowo w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, pod warunkiem Ŝe zajęcia dydaktyczne z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę;
3. Wysokość dodatku za trudne warunki
pracy, o których mowa w ust. 1 wynosi odpowiednio:
1) dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1,
pkt. 1 i 2 - 20 % stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za kaŜdą
przepracowaną godzinę;
4. Wysokość dodatku za uciąŜliwe warunki
pracy, o których mowa w ust. 2 wynosi odpowiednio:
1) dla nauczycieli, o których mowa w ust. 2,
pkt. 1–3 - 20 % stawki godzinowej osobistego
wynagrodzenia zasadniczego, za kaŜdą przepracowaną godzinę;
5. Dodatki wymienione w ust. 3 i 4 wypłacane są za godziny faktycznie odbyte.
6. W razie zbiegu prawa do dodatków, o
których mowa w ust. 3 i ust. 4 nauczycielowi
przysługuje kaŜdy z tych dodatków.
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Rozdział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji
programu nauczania w szkołach nauczyciel moŜe być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadaną
specjalnością, których liczba nie moŜe przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych moŜe
nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym ½ tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Dyrektorom i wicedyrektorom będącym nauczycielami
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze w placówkach mogą być, po uzyskaniu zgody Burmistrza, przydzielane godziny
ponadwymiarowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (jednolity tekst Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Dotyczy to równieŜ
nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze.
2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem
dodatków za warunki pracy.
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc minimalną
stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
wynikającą z tabeli zaszeregowania (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy jeŜyli taki dodatek
przysługuje) przez miesięczną liczbę godzin,
będącą wynikiem przemnoŜenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa
w art. 42 ust. 4a przez 4,16 - z zaokrągleniem do
pełnych godzin, w ten sposób, Ŝe czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a od 0,5 godziny liczy się
za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu 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.
6. W przypadku zawieszenia zajęć z powodu
epidemii lub mrozów wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe wypłacane będzie jedynie za
pierwszy dzień przerwy. Za pozostałe dni wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie
przysługuje.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane będzie za dni, w których
nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn
leŜących po stronie pracodawcy, m.in.:
1) wyjazdu dzieci na wycieczkę ,imprezę lub
zawody sportowe;
2) rekolekcji;
3) udziału nauczyciela w konferencji metodycznej.
8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w
tygodniach, w których zajęcia zaczynają się lub
kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje
się tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
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 jednak większa niŜ liczba godzin
przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.
9. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja
następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
10. Wynagrodzenie za godziny doraźnych
zastępstw przysługuje w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.
11. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym
od pracy realizują planowane i odpowiednio
udokumentowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten
dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne
wynagrodzenie za efektywnie przepracowane
godziny ponadwymiarowe - nie więcej jednak
niŜ za 4 godziny.
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12. Nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, nie
przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
13. Dyrektorowi szkoły przysługuje prawo
do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych go-
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dzin zastępstw doraźnych, w wyjątkowych sytuacjach gdy brak innego nauczyciela do prowadzenia zajęć.
14. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się po
ich zrealizowaniu z dołu.

Rozdział 6
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 9.1. Zachowuje się specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z
przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół.
2. Z wyodrębnionego funduszu, o którym
mowa w ust. 1 przeznacza się:
1) 20 % środków na nagrody organu prowadzącego zwane Nagrodą Burmistrza;
2) 80 % środków na nagrody Dyrektora Szkoły.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 2, są
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.
4. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
1 roku.
5. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody
Burmistrza dla dyrektora moŜe wystąpić jeden
z niŜej wymienionych organów:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) Związki zrzeszające nauczycieli i działające w
szkole.
6. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody
Burmistrza dla nauczycieli w tym wicedyrektora
moŜe wystąpić jeden z niŜej wymienionych organów:
1) Dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) związki zrzeszające nauczycieli i działające w
szkole.
7. Wnioski o nagrodę Burmistrza, o których mowa w ust. 5 składa się w terminie do
dnia 30 września kaŜdego roku.
8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 5
określa załącznik do niniejszego regulaminu.

9. Nagroda, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada
wysoką ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia
co najmniej 5 z następujących kryteriów:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzanych
w szkole;
2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w
konkursach, zawodach, turniejach, olimpiadach
szczebla co najmniej powiatowego;
3) posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej
i opiekuńczej;
4) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowuje publikacje fachowe związane z działalnością zawodową;
5) przygotowuje i wzorowo organizuje okolicznościowe uroczystości szkolne lub angaŜuje
się w organizację uroczystości patriotycznych;
6) przygotowuje lub bierze udział w organizacji
imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
7) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole organizując wycieczki
umoŜliwiające uczniom udział w Ŝyciu kulturalnym (koncerty, wystawy, spektakle) oraz wycieczki, obozy i rajdy krajoznawczo-turystyczne;
8) organizuje w szkole letni lub zimowy wypoczynek dla młodzieŜy;
9) zabiega o pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej i uzyskuje wymierne
efekty w tej pracy;
10) prowadzi lub organizuje działalność w zakresie zapobiegania i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród młodzieŜy szkolnej,
a w szczególności narkomanii i alkoholizmu;
11) organizuje współpracę szkoły z instytucjami
oraz organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i usuwania wszelkich
przejawów patologii społecznej;
12) podejmuje inicjatywy w ramach rady pedagogicznej, zmierzające do zapewnienia i poprawy efektywności kształcenia i wychowania
oraz higieny i bezpieczeństwa uczniów lub
wychowanków;
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13) organizuje i rozwija formy współpracy i
współdziałania rodziców w Ŝyciu szkoły;
14) organizuje i rozwija formy współpracy szkoły
z organizacjami harcerskimi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w środowisku
lokalnym, które prowadzą statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;
15) uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego i bierze aktywny
udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia;
16) udziela pomocy nauczycielowi podejmującemu pracę w zawodzie nauczycielskim;
17) wspiera działalność szkolnych organizacji
uczniowskich lub młodzieŜowych podejmując opiekę nad tymi organizacjami i uzyskuje
korzystne rezultaty w organizowaniu samorządności uczniowskiej;
18) dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz.

1) prawidłowo organizuje pracę placówki tworząc warunki do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników oraz systematycznie nadzoruje pracę wszystkich organów
działających w placówce;
2) twórczo wykorzystuje wyniki wewnętrznej i
zewnętrznej oceny pracy placówki;
3) ze szczególną starannością dba o mienie
placówki i zabiega o polepszenia istniejącej
bazy;
4) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole
środkami budŜetowymi;
5) uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu
środków finansowych z innych źródeł i
optymalnie nimi dysponuje;
6) dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz;
7) posiada wymierne efekty organizacyjne i
menedŜerskie we współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi.

9. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówce, kandydaci do nagrody powinni spełniać co najmniej
3 wymienione w ust. 13 oraz co najmniej 4 kryteria w zakresie organizacji placówki, do których
zalicza się w szczególności:

10. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę
Burmistrza, otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
12. Dyrektor placówki ustala kryteria i tryb
przyznawania nagród dyrektora w uzgodnieniu z
przedstawicielem ogółu pracowników.

Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy
§ 10.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin na terenie
wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tyś.
mieszkańców i posiadającym kwalifikację do
zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie złotych :
1) przy jednej osobie w rodzinie - 55 zł
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 70 zł
3) przy trzech osobach w rodzinie - 85 zł
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie
- 100 zł
3. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z
nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci i
rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek

mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na
ich wspólny wniosek.
6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku społecznego,
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3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej. W przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta
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była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Rozdział 8
Dodatki wiejski
§ 11. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tyś. mieszkańców w wymiarze

nie mniejszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 12.1. Nauczycielom zatrudnionym w
niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, określony w umowie o pracę.

4. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o
których mowa w ust. 2, oblicza się mnoŜąc liczbę
dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 3.

2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a takŜe za inne okresy, za
które na podstawie odrębnych przepisów nie
przysługuje wynagrodzenie.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

3. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień
nie wykonania pracy z przyczyn wymienionych
w ust. 2 ustala się dzieląc wszystkie składniki
wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.

§ 14. Niniejszy regulamin uzgodniono ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i ma zastosowanie do wynagrodzeń i dodatków naleŜnych od 1 stycznia 2010 roku.
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UCHWAŁA NR XXII/189/09
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a Ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie
szczegółowego sposobu określenia wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5
poz. 33) Rada Miejska uchwala, co następuje

nych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy
Skalbmierz, stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunal-

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Włodzimierz Wiertek
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/189/09
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Skalbmierz
I.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na
załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez
przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych
odpadów, a takŜe roznoszenie przykrych
woni (odorów):
a) zarejestrowanych i dopuszczonych
do ruchu oraz posiadających aktualne
badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym;
b) znakowanych w sposób trwały i
widoczny umoŜliwiający identyfikację
podmiotu świadczącego usługi (nazwa

2.

przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy)
c) wyposaŜonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac
załadunkowych;
d) zapewniających odpowiedni standard
bezpieczeństwa i higieny pracy osób
zatrudnionych przy świadczeniu usług;
e) zabezpieczonych przed dostępem
osób trzecich;
Zobowiązany jest do posiadania właściwych urządzeń do zbierania odpadów
komunalnych, spełniających wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Skalbmierz tj. pojemników, kontenerów
lub worków, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny,
mający na celu wyodrębnienie odpadów

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 48

3.

4.

5.

6.

7.

8.

– 2310 –

ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych, a takŜe
umoŜliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów;
Sprzęt transportowy, specjalistyczny i
pozostały, musi zapewniać moŜliwość
dalszej realizacji, co najmniej na
obszarze
obsługiwanym,
systemu
gospodarowania odpadami w kształcie
zapisanym
w
Planie
gospodarki
odpadami dla gminy Skalbmierz oraz w
Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Skalbmierz,
zgodnie z harmonogramem.
Posiadać potencjał finansowy, kadrowy
i techniczny umoŜliwiający zorganizowanie i uruchomienie, lokalnych/mobilnych
punktów odbioru selektywnego odpadów.
Posiadać bazę transportową, na terenie
której
zlokalizowane
są
instalacje
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zapewniającej:
a) codzienne parkowanie, garaŜowanie
i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed
dostępem osób niepowołanych;
b) moŜliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w naleŜytym stanie sanitarno-higienicznym;
Przedsiębiorca wykaŜe się uzyskaniem
tytułu prawnego do dysponowania
nieruchomością, na której połoŜona jest
baza transportowa, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska.
Nieruchomość, o której mowa w pkt 6,
winna być wyposaŜona w urządzenia,
instalacje i obiekty budowlane zapewniające magazynowanie odpadów przeznaczonych do ich dalszego odzysku lub
unieszkodliwienia w sposób gwarantujący selektywne gromadzenie odpadów,
wykluczające wtórne zanieczyszczenie
odpadów, zapobiegające przemieszczaniu się odpadów oraz gwarantujące
bezpieczeństwo osobom mającym kontakt z tymi odpadami.
W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia
i obiekty wymienione w Planie gospodarki odpadami dla gminy Skalbmierz
nie zapewniają moŜliwości odbioru i
przetworzenia lub unieszkodliwienia
wszystkich wyselekcjonowanych strumieni
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9.

10.

11.

12.

13.

odpadów, przedsiębiorca powinien sam
posiadać takie moŜliwości lub mieć
podpisane umowy z zarządzającymi
obiektami, instalacjami lub urządzeniami
posiadającymi takie moŜliwości. Dotyczy
to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontaŜu
odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru,
tektury, tekstyliów i metali, odzysku i
recyklingu opakowań wielomateriałowych.
Przedsiębiorca wykaŜe, Ŝe zaproponowane przez niego gospodarowanie odpadami polegające na sortowaniu bądź
kompostowaniu odpadów komunalnych
w oparciu o własne urządzenia i
instalacje przed przekazaniem odpadów
do miejsc ich dalszego odzysku lub
unieszkodliwieniu będzie zgodne z
załoŜeniami art. 8 ust. 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U.
Nr 236, poz. 2008),
Przedsiębiorca musi posiadać moŜliwości
selekcji odpadów zmieszanych w stopniu
umoŜliwiającym osiąganie w kolejnych
latach wskaźników odzysku i recyklingu w
sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli
nieruchomości nie będzie realizowana w
stopniu wystarczającym.
Przedsiębiorca zapewni właścicielom
nieruchomości, którzy są klientami firmy,
odbiór wszystkich wyselekcjonowanych
odpadów komunalnych,
Przedsiębiorca zapewni usługobiorcom
- jeŜeli to wynika z warunków umowy
zawartej między stronami - moŜliwości
zakupu, dzierŜawy lub innego rodzaju
korzystania z urządzeń przeznaczonych
do gromadzenia odpadów o pojemności
odpowiadającej ustalonej częstotliwością
odbioru odpadów,
Przedsiębiorca zawrze umowę na odbiór
odpadów z kaŜdym właścicielem nieruchomości, z określeniem częstotliwości wywozu odpadów nie rzadziej niŜ terminy
określone w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i
Gminy Skalbmierz i realizować będzie
usługę zgodnie z zapisami tejŜe umowy.
Odbiór odpadów poza ustalonym harmonogramem wywozu będzie równieŜ
dokonany, w przypadku dodatkowego
zlecenia usługobiorcy,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 48

– 2311 –

14. Przedsiębiorca umoŜliwi usługobiorcom
nieuciąŜliwy sposób regulowania naleŜności w terminach płatności ustalonych
w umowie,
15. W zakresie zachowania standardów sanitarnych wykonywanych usług i ochrony
środowiska przedsiębiorca:
a. zapewni wykonanie usług mycia i
odkaŜania pojemników słuŜących do
gromadzenia odpadów komunalnych
na zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości, jeśli świadczenie ww. usługi obejmuje umowa
zawarta między stronami,
b. po zakończeniu działalności przedsiębiorstwa pozostawi miejsca na
którym świadczono usługi w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i niezagraŜającym środowisku naturalnemu,
16. Przedsiębiorca zobowiązany jest do
prowadzenia bieŜącej dokumentacji w
zakresie określonym art. 9a ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach /j.t. Dz. U.
Nr 236, poz. 2008/ celem przekazywania
tejŜe dokumentacji Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skalbmierz.
a. w terminie miesiąca przekazać burmistrzowi, wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarli umowy,
oraz w terminie do 15 dnia po
upływie kaŜdego miesiąca sporządzić
i przekazać wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy i wykaz
właścicieli z którymi umowy uległy
rozwiązaniu lub wygasły.
17. Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, spełniającego wymagania
odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3
i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.):
a. dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania nienadąjących się do odzysku
lub unieszkodliwienia, za wyjątkiem
składowania: dokument potwierdzający gotowość przyjęcia odpadów na
składowisko w Sielcu Biskupim,
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b. dla wyselekcjonowanych frakcji odpadowych - dokument potwierdzający gotowość przyjęcia poszczególnych rodzajów odpadów przez prowadzących
instalacje uwzględnione w wojewódzkim planie gospodarki odpadami sporządzonym dla województwa świętokrzyskiego www.sejmik.kielce.pl.
18. Dostarczyć, w terminie do 31 grudnia
kaŜdego roku, szczegółową kalkulację
kosztów funkcjonowania systemu, która,
po weryfikacji, będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez radę gminy
uchwały w sprawie określenia górnych
stawek opłat.
19. Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.
II. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych z terenu gminy Skalbmierz winni
spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne:
a. spełniających wymagania określone
w odrębnych przepisach;
b. zarejestrowanych i dopuszczonych
do ruchu oraz posiadających aktualne
badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu zgodnie
przepisami o ruchu drogowym;
c. oznakowanych w sposób trwały i
widoczny umoŜliwiający identyfikację
podmiotu
świadczącego
usługi
(nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon
kontaktowy);
d. zapewniających odpowiedni standard
bezpieczeństwa i higieny pracy osób
zatrudnionych przy świadczeniu usług;
e. zabezpieczonych przed dostępem
osób niepowołanych;
2. Posiadać bazę transportową, zapewniającą:
a. codzienne parkowanie, garaŜowanie i
serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób umoŜliwiający
zabezpieczenie ich przed dostępem
osób niepowołanych;
b. moŜliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w naleŜytym stanie
sanitarno-higienicznym po zakończeniu
pracy; jak równieŜ utrzymania bazy
transportowej w stanie gwarantującym
wypełnienie wymagań wynikających z
przepisów sanitarnych i przepisów
ochrony środowiska,
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3. Przedsiębiorca obowiązany jest zawrzeć
umowę na świadczenie usługi w zakresie
opróŜniania zbiorników bezodpływowych
z kaŜdym właścicielem nieruchomości,
4. W treści umowy przedsiębiorca zawrze
informację o posiadaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w
zakresie opróŜniania zbiorników nieruchomości, z którymi zawarta została
umowa o świadczeniu usługi, w terminie:
nie później niŜ w ciągu dwóch dni od
daty zlecenia,
6. Przedsiębiorca będzie wystawiał właścicielom nieruchomości dowody wykonania usługi z określeniem: imienia i
nazwiska zleceniodawcy, adresu pod
którym zrealizowano usługę, daty i ilości
odebranych nieczystości ciekłych,
7. Przedsiębiorca umoŜliwi usługobiorcom
nieuciąŜliwy sposób regulowania naleŜności w terminach płatności ustalonych
w umowie,
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8. Przedsiębiorca wykaŜe się uzyskaniem
tytułu prawnego do dysponowania
nieruchomością, na której połoŜona jest
baza transportowa, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska,
9. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia bieŜącej dokumentacji w
zakresie określonym art. 9a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U.
Nr 236, poz. 2008) celem przekazywania
tejŜe dokumentacji Burmistrzowi Miasta i
Gminy w Skalbmierzu.
10. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, zobowiązany jest
do posiadania umowy zawartej z podmiotem najbliŜej zlokalizowanym na
zrzut odebranych nieczystości do stacji
zlewnej.
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UCHWAŁA NR XXII/190/09
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skalbmierzu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.01.142.1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 roku o bibliotekach (Dz. U. 1997.85.539 ze
zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2009 roku likwiduje
się filie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Skalbmierzu w następujących miejscowościach: Filia Biblioteczna w Topoli Filia Biblioteczna w DroŜejowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Włodzimierz Wiertek
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UCHWAŁA NR IX/52/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 17 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 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 179 i art. 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych – (tekst jednolity- Dz. U. Nr 249, poz.

Dziennik Urzędowy
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2104 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu
gminy na 2009 rok o kwotę 93 497 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budŜetu
gminy na 2009 rok o kwotę 236 232 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
gminy na 2009 rok o kwotę 23 387 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu
gminy na 2009 rok o kwotę 166 122 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne
w 2009r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik „Przychody i rozchody budŜetu w 2009r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
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§ 5. Załącznik „Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik „Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.” otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 56 776 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 776 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Pałgan
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/52/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 17 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr IX/52/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 17 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr IX/52/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 17 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr IX/52/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 17 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr IX/52/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 17 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr IX/52/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 17 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR IX/56/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Rada Gminy w
Rudzie Malenieckiej uchwala co następuje:

działalność poŜytku publicznego na 2010 rok
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy
Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Pałgan
Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/56/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Program współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2010
Przyjmując niniejszy dokument Rada Gminy
w Rudzie Malenieckiej deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na zasadzie
partnerstwa i wyraŜa intencję realizacji swoich
zadań ustawowych, w ramach moŜliwości organizacyjnych i finansowych w zakresach gdzie
jest to moŜliwe w ścisłym współdziałaniu z nimi.
Program współpracy Gminy Ruda Maleniecka
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego został opracowany na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w celu
określenia zakresu współdziałania.
Za celowe uznaje się coroczne wskazywanie
wybranych obszarów i priorytetowych grup za-

dań po to, aby na ich realizację kierować środki
finansowe. Głównymi kryteriami selekcji tych
grup są: - z jednej strony potrzeby Gminy i jej
moŜliwości finansowe, zaś z drugiej strony
– potencjały organizacji pozarządowych.
Stwierdzenie stanowi punkt wyjścia do dalszego
rozwijania współpracy z tymi organizacjami.
Współpraca ta ma na celu lepsze wykonywanie
zadań ustawowo powierzonych gminie. Potencjał organizacji pozarządowych oraz bliskość
tematyczna przedmiotu ich działalności z zadaniami Gminy, jednoznacznie wskazuje na moŜliwość lepszego zaspokojenia potrzeb zbiorowych
wspólnym wysiłkiem samorządu i tych organizacji. Rada Gminy doceniając siłę tkwiącą w aktywnych mieszkańcach Gminy Ruda Maleniecka,
organizacjach pozarządowych i innych podmiotach, przyjmuje poniŜszy program.

Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawą programu współpracy gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego, zwanego dalej
„Programem”, jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zmianami).

§ 2.1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
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2) „uchwale” – rozumie się przez to uchwałę,
do której załącznikiem jest niniejszy Program,
3) „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Ruda
Maleniecka,
4) „podmiotach Programu” – rozumie się przez
to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
5) „dotacji” – rozumie się przez to dotację w
rozumieniu art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
6) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty
konkurs ofert, o których mowa art. 11, ust. 2
i w art. 13 ustawy,
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7) „pracowniku merytorycznym” – rozumie się
przez to pracownika uzgadniającego róŜne
działania z organizacjami pozarządowymi w
przedmiocie Programu i zajmujący się merytorycznie zadaniami Programu
2. Terminy uŜyte w § 2 ust. 1 programu
mają zastosowanie do zarządzeń Wójta Gminy,
wydanych w celu wykonania uchwały.
3. Roczny okres obowiązywania Programu
liczy się od dnia jego ogłoszenia do dnia
31.12.2010r.

Obszary i formy współpracy
§ 3. Współpraca z podmiotami Programu
dotyczy zadań własnych Gminy określonych w
art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), obejmujących następujące obszary:
1) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) promocji gminy,
3) ochrony zdrowia,
4) pomocy społecznej,
5) edukacji publicznej,
6) kultury w tym bibliotek gminnych i innych
placówek upowszechniania kultury,
7) kultury fizycznej i turystyki w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
8) zieleni gminnej i zadrzewień,
9) bezpieczeństwa obywateli,
10) współpracy ze społecznościami lokalnymi i
regionalnymi innych państw.
§ 4. Zadaniami Programu są:
1) wspieranie działań z zakresu opieki społecznej,
2) wspomaganie działania na rzecz integracji i
rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
3) wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa
i przeciwdziałania patologiom społecznym,
4) organizacja wolnego czasu i aktywizacja
społeczna dzieci i młodzieŜy,
5) wspieranie profilaktyki i działania na rzecz
promocji zdrowia,
6) wspieranie działania na rzecz profilaktyki i
rehabilitacji uzaleŜnień,
7) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieŜy,
8) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
9) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieŜy,

10) wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska,
11) wspieranie społecznych, lokalnych inicjatyw
kulturalnych,
12) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroŜonych zwolnieniem z pracy,
13) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
14) promocja i organizacja wolontariatu,
15) wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie gminy,
16) prezentacja osiągnięć artystów.
§ 5.1. Współpraca, o której mowa w § 3
moŜe przybierać następujące formy:
1) zlecenie podmiotom Programu realizacji
zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowanie z podmiotami Programu,
odpowiednio do zakresu ich działania, projektów, aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
2. Współpraca moŜe polegać takŜe na
wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym w § 4 pkt 1-16
uchwały.
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§ 6.1. Udział organizacji pozarządowych w
wykonywaniu zadań publicznych realizowanych
przez Gminę zapewnia się poprzez zlecenia realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego odpowiednio do
terytorialnego zakresu działania Gminy, oraz
których działalność statutowa jest zgodna z
dziedziną zlecanego zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego
moŜe mieć jedną z form:
1) powierzenie wykonania wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie jego realizacji,
2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
3) dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą
być wykorzystane na:
- remonty budynków, z wyjątkiem obiektów kultury fizycznej będących własnością gminy,
- zadania i zakupy inwestycyjne,
- zakupy gruntów,
- działalność gospodarczą,
- pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów Programu,
- działalność polityczną.
§ 7.1. Zlecenie zadań, o których mowa w
§ 6 ust. 2, następuje z zastrzeŜeniem § 9, w trybie konkursu, chyba ze przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Konkursy dotyczące zadań określonych
w § 4 ogłasza Wójt Gminy Ruda Maleniecka.
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3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać
jego rozstrzygniecie o co najmniej 30 dni.
4. Pracownik merytoryczny przygotowuje
projekt programu na dany rok najpóźniej do
dnia uchwalenia budŜetu.
§ 8. Do konkursu, o którym mowa w § 7,
mogą przystąpić takŜe jednostki organizacyjne
podległe organom administracji publicznej lub
przez nie nadzorowane.
§ 9. Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 6, ust. 2 pkt. 1, moŜe nastąpić
poprzez zakup usługi zgodnie z art. 11 ust. 4
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie.
§ 10. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207) oraz Uchwała
Rady Gminy Ruda Maleniecka nr I/4/2005 z dnia
25 lutego 2005r. w sprawie określenia trybu postępowania zlecenia zadania i udzielenia dotacji
z budŜetu gminy podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych, dla których nie
ma zastosowania ustawa o działalności poŜytku
publicznego i wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.
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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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