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UCHWAŁA NR XLVI/296/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13
pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449),
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXI/183/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków
na 2009r. zwanej dalej „uchwałą” wprowadza
się następujące zmiany:
1. W § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budŜetu gminy w wysokości 1.572.596 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z następujących źródeł: - z wolnych środków
w kwocie 1.572.596 zł.”
2. W § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się przychody budŜetu w wysokości
5.129.723 zł oraz rozchody w wysokości
3.557.127 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”
3. W § 10 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu
budŜetu w kwocie 800.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.757.927 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 799.200 zł.”
§ 2. Zwiększa się dochody budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się rozchody budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 5 „Przychody
i rozchody budŜetu” do Uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca
2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Stąporków na 2009r., zmienionej uchwałami:
Nr XXXII/190/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 marca 2009r., Nr XLV/284/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia
2009r., w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/296/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe:
dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 56 804 zł,
rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi o kwotę 56 804 zł,
§ 0580 – Grzywny i inne kary pienięŜne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
o kwotę 56 804 zł,
dział 600 – Transport i łączność o kwotę 5 296 zł,
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę
5 296 zł,
§ 0580 - Grzywny i inne kary pienięŜne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
o kwotę 5 296 zł,
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
328 500 zł,
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 328 500 zł,
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę
2 000 zł,
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego i innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
o kwotę 15 000 zł,
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 310 000 zł,

§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 1 500 zł,
dział 750 – Administracja publiczna o kwotę
53 400 zł,
rozdział 75023 – Urzędy gmin o kwotę 53 400 zł,
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych o kwotę 23 400 zł,
§ 0970 – Wpływy z róŜnych dochodów o kwotę
30 000 zł,
dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem o kwotę 7 200 zł,
rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 5 000 zł,
§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej o kwotę
5 000 zł,
rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 2 200 zł,
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 2 200 zł.
§ 2. Zwiększa się rozchody budŜetowe:
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych
o kwotę 451.200 zł.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/296/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
zmieniający
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UCHWAŁA NR XLVI/297/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13
pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449),
uchwala się, co następuje:

§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Stąporkowie wg § 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1. Zmniejsza się wydatki budŜetowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Stąporkowie wg § 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/297/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

§ 1. Zmniejsza się wydatki budŜetowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Stąporkowie:
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
13.325 zł,
rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 13.325 zł,
§ 4260 – Zakup energii o kwotę 13.325 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Stąporkowie:
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
13.325 zł,
rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 13.325 zł,
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budŜetowych o kwotę 13.325 zł.

441

442
442

UCHWAŁA NR XLVI/301/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Publicznego
Przedszkola w Stąporkowie na 2010 rok
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. 174 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) i art. 79 ust. 1a ustawy

z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się jednostkową stawkę kalkulacyjną dotacji przedmiotowej dla Publicznego
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Przedszkola w Stąporkowie na rok 2010 w kwocie
6.274,47 zł na jednego wychowanka Rocznie,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Rozliczenie dotacji przedmiotowej dokonywane będzie w okresach miesięcznych do
20-ego dnia następnego miesiąca.

§ 2. Dotacja przedmiotowa będzie przekazywana do wysokości kwoty zaplanowanej w
budŜecie gminy Stąporków na rok 2010, stosownie do przebiegu realizacji zadań dotowanych i zatwierdzonego planu finansoworzeczowego Publicznego Przedszkola w Stąporkowie na 2010 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 5. Uchwala wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
Załącznik do Uchwały nr XLVI/301/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Kalkulacja stawki jednostkowej
(dotyczy dotacji przedmiotowej dla zakładu budŜetowego)
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budŜetowego
wynosi 941.170 zł
Przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz
z pochodnymi dla pracowników i na pokrycie
kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola
w Stąporkowie.
Średnia liczba dzieci – 150
Dochody - 180.000 zł
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 864.100 zł
2. Jednorazowa dopłata do średnich wynagrodzeń za 2008r - 25.000 zł
3. Zakup materiałów (w tym węgiel) - 25.500 zł
4. Zakup materiałów (w tym węgiel) - 25.500 zł
5. Energia cieplna - 64.000 zł
6. Energia elektryczna - 10.500 zł
7. Woda - 8.000 zł
8. Delegacje - 200 zł
9. Usługi telefoniczne (telefonia stacjonarna i
internet) - 3.600 zł
10. Ubezpieczenie budynku - 500 zł

11. Usługi pozostałe (konserwacja sprzętu p.poŜ,
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,
konserwacja wind, usługi transportowe,
prowizje bankowe) - 10.000 zł
12. BieŜące naprawy - 2.500 zł
13. Badania profilaktyczne - 500 zł
14. Zakup materiałów papierniczych - 500 zł
15. Zakup programów i akcesoriów komputerowych - 400 zł
16. Obsługa BHP - 3.000 zł
17. Czasopisma - 2.000 zł
18. Artykuły medyczne - 300 zł
19. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli (KN) - 5.000 zł
20. Artykuły Ŝywnościowe - 90.000 zł
Razem koszty: - 1.121.170 zł
1.121.170 zł – 180.000 zł = 941.170 zł – dotacja gminy
Koszt jednostkowy wynosi:
941.170 zł: 150 dzieci = 6.274,47 zł
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UCHWAŁA NR XLVI/303/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego zasady wynagrodzenia oraz zasady przyznawania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Stąporków
Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30

ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz
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rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz. 181
z późn. zm.) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NiezaleŜnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania uchwala
się co następuje:

2) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
godziny doraźnych zastępstw i zajęcia dodatkowe,
3) przyznawanie nagród,
4) zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania
nauczycieli w brzmieniu załącznika do uchwały
określający:
1) wysokość stawek, szczegółowe warunki
przyznawania; obliczania i wypłacania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za
wysługę lat, za warunki pracy,

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń naleŜnych od dnia
1 stycznia 2010r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
Załącznik do Uchwały nr XLVI/303/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Regulamin wynagradzania oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach na terenie gminy Stąporków
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez
bliŜszego określenia o:
1. Burmistrzu – naleŜy przez to rozumieć Burmistrz Stąporkowa,
2. Radzie – naleŜy przez to rozumieć Radę
Miejską w Stąporkowie,
3. szkole – naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub zespół szkół,
4. roku szkolnym – naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od dnia 1 września danego
roku do dnia 31 sierpnia roku następnego,
5. oddziale – naleŜy przez to rozumieć oddział
w szkole lub przedszkolu oraz grupę uczniów
w świetlicy.
§ 2.1. Średnią wynagrodzeń nauczycieli
dla poszczególnych stopni awansu zawodowego
oblicza się na podstawie liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
gminę Stąporków.

2. Liczbę nauczycieli przyjętych do obliczeń stanowi suma liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze oraz liczby etatów,
wynikającej z dodania jednostkowego wymiaru
zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.
§ 3. Przez składniki wynagrodzenia nauczycieli rozumie się:
1. wynagrodzenie zasadnicze,
2. dodatki:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjny,
c) funkcyjny,
d) za warunki pracy,
3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw,
4. nagrody i inne świadczenia wynikające ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
i dodatków socjalnych.
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Rozdział II
Wynagrodzenie zasadnicze
§ 4.1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego
ustala się, w zaleŜności od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, na poziomie minimalnych stawek zapisanych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-

znawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)
2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegają zmianie w przypadku zmiany
przepisów ustawy i aktów wykonawczych i nie
wymagają zmiany niniejszego regulaminu.

Rozdział III
Dodatek za wysługę lat
§ 5.1. Wysokość oraz warunki nabywania
przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę
lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. o którym mowa
w § 4 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 nie przysługuje
w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

6. 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
bądź konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu
wynagrodzenie lub zasiłek z funduszu ubezpieczeń społecznych.
7. Nauczycielowi, który zatrudniony jest
jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze nieprzekraczającym obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć, do dodatku za wysługę lat wypłacanego nauczycielowi w kaŜdej ze szkół wlicza się
okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich
zakładach pracy.
8. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niŜ jednym stosunku pracy w
wymiarze przekraczającym obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć, dodatek za wysługę lat
wypłaca się tylko w jednej wskazanej pisemne
przez nauczyciela szkole. Do dodatku za wysługę
lat w takim przypadku nie wlicza się okresu pracy
w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub
był jednocześnie zatrudniony.

5. Dodatek za wysługę lat wchodzi do
podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.
Rozdział IV
Dodatek motywacyjny
§ 6.1. 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 dydaktyczno–
wychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzami-

nów 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,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 60

– 2865 –

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowanie
się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
7) wzbogacanie 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) wprowadzanie innowacji pedagogicznych
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania.
13) 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 trenie 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 motywującego dla
dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły:
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 dydaktyczno–wychowawczych;
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,
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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:
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 szkoły w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy
z instytucjami społeczno–kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły
i Samorządem Uczniowskim.
§ 7.1. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości co najmniej 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oraz dla
dyrektorów szkół w wysokości co najmniej 10 %
wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów.
2. Dodatek motywacyjny dla danej placówki jest proporcjonalny do jej udziału w funduszu płac na wynagrodzenie zasadnicze dla
nauczycieli.
§ 8.1. Wysokość dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków finansowych w
oparciu o opracowane w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i organem prowadzącym
kryteria, w wysokości do 15 % wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
przyznaje się dwa razy w roku.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów
szkół przyznaje Burmistrz, dwa razy w roku w
wysokości do 15 % wynagrodzenia zasadniczego
dyrektora.
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§ 9.1. Prawo do dodatku motywacyjnego
nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku
szkolnego w szkołach na terenie gminy Stąporków.
2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje
za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na:
1) urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnieniu lekarskim dłuŜszym niŜ jeden
miesiąc.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie
przysługuje w okresie:
1) przebywania na urlopie zdrowotnym,
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2) zwolnienia lekarskiego dłuŜszego niŜ jeden
miesiąc.
§ 10.1. Nauczycielom uzupełniającym etat
w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej po zasięgnięciu
opinii dyrektora szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek
motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której
nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu
opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
§ 11. Dodatek motywacyjny wypłaca się
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V
Dodatek funkcyjny
§ 12.1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego
uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono
funkcję:
1) dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
2) wychowawcy klasy,
3) opiekuna staŜu.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono funkcję. Jeśli powierzenie funkcji nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, dodatek przysługuje z tym miesiącem.
3. Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel został odwołany z funkcji lub wygasł okres jej pełnienia.
Jeśli odwołanie nastąpiło z dniem pierwszym
miesiąca lub z tym dniem wygasł okres pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje od tego
miesiąca.
4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w
okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysługuje teŜ w czasie
urlopu dla poratowania zdrowia.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na czas określony, traci prawo do dodatku z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w
którym nastąpiło odwołanie. JeŜeli odwołanie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
6. Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po

trzech miesiącach zastępowania nieobecnego
dyrektora.
7. Nauczyciele, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie mają prawo do
dodatku funkcyjnego w stawce ustalonej dla
danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego
okresu pełnienia tych obowiązków. Uprawnienie
to wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
8. Nauczycielom przedszkoli przysługuje
dodatek tylko za jeden oddział, niezaleŜnie od
liczby oddziałów, w których prowadzą zajęcia.
9. Kwota dodatku funkcyjnego przysługująca nauczycielowi zostaje obniŜona o 1 za
30
kaŜdy dzień 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 z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z funduszu ubezpieczeń
społecznych.
§ 13.1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla
dyrektora szkoły w granicach stawek określonych w regulaminie, ustala Burmistrz uwzględniając między innymi:
1) wielkość i strukturę organizacyjną szkoły,
2) złoŜoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
3) warunki społeczne i środowiskowe, w jakich
szkoła funkcjonuje,
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4) jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:
a) współpracę z organem prowadzącym lub
bezpośrednim przełoŜonym – m.in. terminowe wykonywanie zadań,
b) właściwe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz nadzorowanie
realizacji zatwierdzonego planu finansowego,
c) organizowanie pracy szkoły zapewniające
bezpieczne i higieniczne warunki pracy
uczniów oraz pracowników szkoły,
d) kształtowanie właściwej polityki kadrowej, w szczególności pozyskiwanie nauczycieli wysoko wykwalifikowanych,
e) umiejętności organizacyjne,
f) kształtowanie struktury organizacyjnej
szkoły,
g) umiejętność integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań,
inspirowania oraz pomagania w rozwoju
zawodowym nauczycieli,
h) współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego szkoły,
i) tworzenie
materialnej
infrastruktury
szkoły, odpowiadanie przez szkołę na potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej,
tworzenie „szkoły środowiskowej”.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora, wychowawcy klasy, opiekuna staŜu,
w granicach stawek określonych w regulaminie
ustala, w ramach przyznanych na ten cel środków, dyrektor szkoły uwzględniając wielkość i
złoŜoność zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz jakość pracy związanej z pełnionym stanowiskiem.
§ 14.1. Środki na dodatki funkcyjne rezerwuje się w wysokości nie niŜszej, niŜ kwota wyL.p.
1
1.
2.

3.

4.
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nikająca z sumowania iloczynów liczby osób i
odpowiadającej im średniej wysokości dodatku,
dla kaŜdej grupy wyodrębnionej w § 15.
2. Dodatek funkcyjny przyznaje się na
okres nie dłuŜszy niŜ 1 rok.
3. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden
dodatek funkcyjny; w razie zbiegu tytułów do
dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyŜszy.
4. W razie zbiegu dodatków z tytułu wychowawstwa i opiekuna staŜu nauczycielowi
przysługują oba dodatki.
5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
6. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela,
któremu powierzono wychowawstwo klasy, wypłaca się miesięcznie z góry. Dodatek ten wypłaca się za okres pełnienia funkcji oraz za inne
okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych. W razie zaprzestania sprawowania funkcji
wychowawcy w ciągu miesiąca lub powierzenia
jej w takim czasie, nauczyciel otrzymuje dodatek
z tego tytułu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim wypadku wysokość dodatku ustala się dzieląc stawkę miesięcznego
dodatku przez 30 i mnoŜąc przez liczbę dni kalendarzowych, przypadających w okresie przepracowanym.
§ 15. Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, opiekuna staŜu:

Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja
2
Przedszkole
a) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
Szkoły podstawowe i gimnazja
a) dyrektor szkoły liczącej:
* 7–12 oddziałów
* 13–17 oddziałów
* 18–24 oddziałów
* ponad 24 oddziały
b) wicedyrektor szkoły liczącej :
* 12–16 oddziałów
* 17–21 oddziałów
* ponad 21 oddziałów
Wychowawca
a) oddziału przedszkolnego
b) klasy szkoły podstawowej
c) klasy gimnazjum
Opiekun staŜu (jeden staŜysta)

Miesięczne w zł
3
od 206

do 850

od 206
od 206
od 206
od 206
od 206
od 206
od 206

do 900
do 1300
do 1500
do 1700

od 100
od 100
od 120
od 50

do 150
do 150
do 200
do 100

do 900
do 1100
do 1300
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Rozdział VI
Dodatek za warunki pracy
§ 16.1. Dodatek za trudne warunki pracy
przysługuje nauczycielom za prowadzenie:
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
- w wysokości 10 % stawki godzinowej,
2)
zajęć rewalidacyjno–wychowawczych z
dziećmi i młodzieŜą upośledzoną umysłowo
w stopniu głębokim
- w wysokości 15 % stawki godzinowej,
3)
zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych
w wysokości 15 % stawki godzinowej za kaŜdą przepracowaną w tych klasach godzinę
nauczania.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania
pracy, z którą dodatek jest związany oraz w
okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
3. Dodatek za trudne warunki pracy, określony w ust. 1 pkt 1-2, wypłaca się w całości,
jeŜeli nauczyciel realizuje w takich warunkach
cały obowiązujący wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach
obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca
się w proporcjonalnej części, jeŜeli nauczyciel
realizuje w trudnych warunkach tylko część
obowiązującego wymiaru lub jeŜeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
4. Dodatek za trudne warunki pracy określony w ust. 1 pkt 3 wypłaca się za kaŜdą efektywnie przepracowaną w takich warunkach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione w ust. 2
5. Prawo do dodatku z tytułu zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – nie wyłącza prawa
do dodatku z tytułu prowadzenia zajęć wymienionych w ust. 1 pkt. 3.
6. Nauczycielowi, który prowadząc zajęcia
wymienione w ust. 1 pkt 1-2 zmuszony jest do
dojazdu ze szkoły do domu ucznia przysługuje
dodatek za warunki pracy w wysokości 25 %
stawki godzinowej za pierwszą przepracowaną
podczas kaŜdego dojazdu godzinę nauczania.
Jeśli nauczyciel podczas dojazdu realizuje kilka

godzin, za pozostałe godziny przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 7 % lub 10 %
stawki godzinowej.
§ 17.1. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielom za prowadzenie:
zajęć wymienionych w § 16 ust. 1, prowadzonych z dziećmi i młodzieŜą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności określony 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 (Dz. U Nr 17, poz. 162) uzasadnia
konieczność sprawowania stałej opieki lub
udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieŜą powyŜej 16 roku Ŝycia, u których
wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z
przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328),
- w wysokości 15 % stawki godzinowej za kaŜdą
efektownie przeprowadzoną godzinę zajęć.
2. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy
przysługuje równieŜ w okresie niewykonywania
pracy, za który przysługuje wynagrodzenie
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przysługuje
dodatek za uciąŜliwe warunki pracy na zasadach
określonych w ust. 1.
§ 18.1. W razie zbiegu tytułów do dodatku
za trudne warunki pracy i za uciąŜliwe warunki
pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyŜszego dodatku.
2. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki
pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły,
a dla dyrektora – Burmistrz.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu.
4. Dodatek za warunki pracy wchodzi do
podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku z funduszu ubezpieczeń społecznych.
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Rozdział VII
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i za zajęcia dodatkowe
§ 19.1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych koniecznością jak najlepszej realizacji programu dydaktycznego lub wychowawczego, nauczyciel bądź inny pracownik pedagogiczny posiadający właściwe kwalifikacje,
moŜe być zobowiązany do odpłatnej pracy w
godzinach ponadwymiarowych.
2. Godziny zajęć ponadwymiarowych mogą
być stałe, przydzielone w projekcie organizacyjnym szkoły na semestr lub rok szkolny.
3. Stałe godziny ponadwymiarowe podlegają rozliczeniu na koniec kaŜdego miesiąca i
wypłacane są za miniony miesiąc.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych wypłacane jest z dołu. Wynagrodzenie wypłaca się za
godziny faktycznie zrealizowane (z zastrzeŜeniem
ust. 7).
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie
realizuje zajęć z powodu:
- przerw przewidzianych przepisami organizacji roku szkolnego,
- rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia,
- usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje równieŜ w przypadku niezrealizowania ich z powodów leŜących po stronie zakładu pracy: zawieszenia zajęć z powodu
epidemii lub mrozów, rekolekcji, udziału nauczyciela w konferencji metodycznej, urlopowania na
podstawie art. 25 ustawy o związkach zawodowych, wyjazdu dzieci na wycieczkę, choroby
dziecka nauczanego indywidualnie trwającej nie
dłuŜej niŜ tydzień, Dnia Edukacji Narodowej.
7. Wysokość zapłaty za godzinę zastępstwa doraźnego jest odpowiednio podwyŜszona
tylko wówczas, gdy praca odbywa się w warunkach spełniających wymogi definicji pracy
„w trudnych i uciąŜliwych warunkach pracy”
8. Stawkę za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się tak samo jak za godzinę
ponadwymiarową.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wchodzi do podstawy wymiaru

wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku z funduszu ubezpieczeń społecznych.
§ 20.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową lub jedną godzinę doraźnego
zastępstwa nauczyciela ustala się (z zastrzeŜeniem
ust. 2), dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (z uwzględnieniem
dodatku za warunki pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalonych na podstawie art.
42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za
jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,
o której mowa w ust. 1 i 2 uzyskuje się mnoŜąc
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. 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 wymiar godzin ponadwymiarowych pomniejszony o 1/5
tego wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za kaŜdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe być
jednakŜe większa niŜ liczba tych godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
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5. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym
od pracy realizują planowane i odpowiednio
udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie
otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego,
przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny, nie więcej jednak
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niŜ za średnie pensum dziennie (4 godziny) płatne według zasad określonych w ust. 1 i 2.
6. Nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Rozdział VIII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 21.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze, zgodnie z
art. 49 Karty nauczyciela.
2. W budŜecie organu prowadzącego szkoły tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1,5 % planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkoły
z czego:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektorów,
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody Burmistrza.
§ 22. Nagrody, o których mowa w § 21, są
przyznawane w terminie do dnia 14 października
kaŜdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.
§ 23.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody
występuje:
1) dyrektor szkoły – dla nauczycieli szkół prowadzonych przez organ prowadzący.
2) Naczelnik Wydziału Edukacji – dla dyrektora
szkoły.
3) z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela korzystającego z oddelegowania
do pracy związkowej moŜe wystąpić właściwa zakładowa organizacja związkowa.
2. Wniosek o nagrodę powinien być pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i
właściwą zakładową organizację związkową oraz
podpisany przez dyrektora szkoły.
3. Wnioski o przyznanie nagrody powinny
zawierać następujące dane kandydata:
1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) informację o wykształceniu, stopniu awansu
zawodowego,
4) staŜ pracy pedagogicznej,
5) nazwę szkoły,

6)
7)
8)
9)

zajmowane stanowisko,
otrzymane dotychczas nagrody,
ocenę pracy pedagogicznej,
uzasadnienie, w którym naleŜy zamieścić
informację o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu
ostatniej nagrody.

4. Wnioski rozpatrywane są przez komisję
do spraw nagród, powołaną przez organ prowadzący, w skład której wchodzą:
1) jeden przedstawiciel Burmistrza,
2) Naczelnik Wydziału Edukacji,
3) po jednym przedstawicielu zakładowych
organizacji związkowych reprezentujących
nauczycieli,
4) jeden przedstawiciel właściwej komisji Rady
Miejskiej.
5. Dyrektor szkoły powołuje komisję opiniującą wnioski o nagrody dla nauczycieli, w
skład której wchodzi dwóch przedstawicieli rady
pedagogicznej oraz po jednym przedstawicielu
zakładowych organizacji związkowych.
§ 24.1. Nagroda, o której mowa w § 21,
moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnienia 3 z następujących kryteriów:
1)
w okresie pracy dydaktyczno–
wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w
zakresie wdraŜania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów, publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów
do udziału w etapach rejonowych lub
wojewódzkich konkursów przedmiotowych,
udziałem
uczniów
(zespołu
uczniów) w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i
ogólnopolskich,
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d) posiada udokumentowane osiągnięcia w
pracy z uczniami zdolnymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub w szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek,
udział uczniów w spektaklach teatralnych,
koncertach, wystawach, spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni
lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieŜy,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony
zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieŜy,
d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z
rodzicami,
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących
pracę w zawodzie nauczyciela.
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3. Przy przyznawaniu nagród dyrektorom
szkół bierze się pod uwagę:
1) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom
oraz pracownikom administracji i obsługi,
2) dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez
odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,
3) prawidłową współpracę ze wszystkimi organizacjami szkoły,
4) racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budŜetowych oraz racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie środków
pozabudŜetowych,
5) solidną i terminową współpracę z organem
prowadzącym,
6) pracę na rzecz oświaty na terenie gminy.
§ 25. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis
zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 26.1. NiezaleŜnie od nagrody organu
prowadzącego, nauczyciel moŜe otrzymać w
danym roku nagrody: ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty
lub dyrektora szkoły.
2. Wysokość indywidualnej nagrody uzaleŜniona jest od spełniania kryteriów określonych w § 24 i nie moŜe przekroczyć:
1) w przypadku nagród dyrektora szkoły 100 %
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty,
2) w przypadku nagród Burmistrza 200 % średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty

Rozdział IX
Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokość
§ 27.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ
½ obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach
połoŜonych na terenie wiejskim przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość dodatku mieszkaniowego zaleŜy od liczby członków rodziny nauczyciela.

3. Do liczby członków rodziny nauczyciela
zalicza się:
1). współmałŜonka zamieszkującego wspólnie z
nauczycielem (niezaleŜnie od posiadania
przez małŜonka własnego źródła dochodu),
2). dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu
nauczyciela, lub nauczyciela i jego współmałŜonka.
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4. Przez dzieci pozostające na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela naleŜy rozumieć:
1). dzieci małoletnie,
2). uczniów szkół do chwili ukończenia szkoły,
3). studentów do chwili ukończenia uczelni,
jednak nie dłuŜej niŜ do 25 roku Ŝycia,
4). dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.
5. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie wypłacał dodatek.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu.
7. Dodatek przysługuje od pierwszego
dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w
którym złoŜono wniosek o jego przyznanie, a
jeśli jest to pierwszy dzień miesiąca od tego
dnia.
8. JeŜeli nauczyciel zatrudniony jest w kilku
szkołach – przysługuje mu jeden dodatek.
9. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresie:
1). nie świadczenia pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie,
2). pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3). korzystania z urlopu wychowawczego,
4). odbywania słuŜby wojskowej, szkoleń wojskowych.
10. W przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby wojskowej została zawarta
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umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca okresu, na który
umowa ta została zawarta.
11. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, dyrektora szkoły lub na wspólny
wniosek nauczycieli będących współmałŜonkami
(z uwzględnieniem pkt. 5).
12. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Burmistrz.
13. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny, o której mowa w ust. 4 nauczyciel powiadamia dyrektora, a nauczyciel pełniący funkcję
dyrektora burmistrza. Powiadomienia nauczyciel
dokonuje pisemnie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienaleŜnie pobrane przez nauczyciela świadczenie
podlega zwrotowi.
§ 28.1. Wysokość dodatku mieszkaniowego
obliczana jest wg procentowego wynagrodzenia
nauczyciela staŜysty z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym w zaleŜności od liczby członków rodziny nauczyciela
pozostających na jego utrzymaniu.
1)
2)
3)
4)

2. Wysokość dodatku stanowi dla:
1 osoby
-1%
2 osób
-2%
3 osób
-3%
4 osób i więcej - 4 %
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest
co miesiąc z dołu.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 29.1. 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.
2. Za czas urlopu wypoczynkowego 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).

§ 30.1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a takŜe za inne okresy, za
które na podstawie odrębnych przepisów nie
przysługuje wynagrodzenie.
2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania
pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się
dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.
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.
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§ 31. 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 za
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.
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§ 32. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych:
1) Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w
Stąporkowie
2) NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
w Stąporkowie
§ 33. Zmiany niniejszego regulaminu mogą
nastąpić w formie aneksu na wniosek organu
prowadzącego lub organizacji związkowej.
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UCHWAŁA NR XLI/251/09
RADY GMINY BIELINY
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budŜetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem
roku budŜetowego
Na podstawie art. 191 ust. 2, 3 i 4 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104; ze zmianami) Rada Gminy Bieliny uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków budŜetowych, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. Środki finansowe określone w załączniku Nr 1 pozostaną na wyodrębnionym rachunku
bankowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Nowakowski
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Załącznik do uchwały Nr XLI/251/09
Rady Gminy Bieliny
z dnia 29 grudnia 2009r.
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UCHWAŁA NR XLI/253/09
RADY GMINY BIELINY
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bielinach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 24
ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123,
poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

dowoŜących ścieki wozami asenizacyjnymi
na oczyszczalnię ścieków.
2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, będą
przekazywane na konto Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bielinach miesięcznie po przedstawieniu dokumentów o ilości sprzedanej wody
i odebranych ścieków.
3. Do stawek określonych w ust. 1 naleŜy
doliczyć obowiązujący podatek VAT.

§ 1.1. Ustala się dopłaty z budŜetu gminy
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielinach:
a) w wysokości 2,70 zł netto do kaŜdego
m3 sprzedanej wody, dla wszystkich odbiorców posiadających wodomierze,
b) w wysokości 1,80 zł netto do kaŜdego
m3 sprzedanej wody, dla wszystkich odbiorców nie posiadających wodomierzy,
c) w wysokości 2,89 zł netto do kaŜdego
m3 odebranych ścieków, dla wszystkich dostawców odprowadzających ścieki grawitacyjnie, posiadających wodomierze,
d) w wysokości 1,99 zł netto do kaŜdego
m3 odebranych ścieków, dla wszystkich dostawców odprowadzających ścieki grawitacyjnie nie posiadających wodomierzy,
e) w wysokości 3,03 zł netto do kaŜdego
m3 odebranych ścieków, dla wszystkich dostawców odprowadzających ścieki za pomocą urządzeń zbiornikowo-tłocznych
f) w wysokości 0,0 zł netto do kaŜdego m3 odebranych ścieków, dla wszystkich dostawców

§ 2. Stawki dopłaty do 1 m3 wody i ścieków obowiązują przez okres jednego roku tj. od
01.01.2010 do 31.12.2010r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Bielinach.
§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, Biuletynie Informacji Publicznej i w
sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązywania od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Nowakowski
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UCHWAŁA NR LV/256/09
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 29 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.
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§ 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 LIV/246/09 z dnia 09 grudnia 2009
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie inwestycji wieloletnich.
§ 4. Ustala się dochody w kwocie
101.172,95 zł z tytułu wydania zezwoleń na
sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w
kwocie 101.172,95 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy
Pacanów Nr LIII/239/09 z dnia 27 listopada 2009
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2009 rok.
§ 6. Załącznik Nr 4b do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr LIII/239/09 z dnia 27 listopada 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4b
do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie
dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków
majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2009 rok.
§ 7. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy
Pacanów Nr LIII/239/09 z dnia 27 listopada 2009
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.

Poz. 446

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy
Pacanów Nr LII/231/09 z dnia 28 października
2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do
niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2009 roku.
§ 9. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr L/225/09 z dnia 22 września 2009
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie planu przychodów i
wydatków zakładów budŜetowych na 2009 rok.
§ 10. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr L/225/09 z dnia 22 września
2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do
niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dotacji przedmiotowych na 2009 rok.
§ 11. Załącznik Nr 11 do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr L/225/09 z dnia 22 września
2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do
niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dotacji podmiotowych na 2009 rok.
§ 12. Załącznik Nr 12 do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr LIII/239/09 z dnia 27 listopada
2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do
niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dotacji celowych
na 2009 rok.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.
§ 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LV/256/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody
Lp
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dział
2
700
700
700
700
750
756
756
756
801
700

Rozdział
3
70005
70005
70005
70005
75023
75616
75616
75616
80101
70005

§
4
0690
0750
0770
0920
0970
0430
0690
0320
6208
0970
Razem
Zmniejszenie netto

Zmniejszenia
5

Zwiększenia
6
555
43
400
1284
663
132
18
58000
61392,53
6487,53
64487,53
0

64487,53
0
Załącznik nr 2
do Uchwały nr LV/256/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 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

Dział
2
600
600
750
750
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
60017
75023
75023
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101

§
4
4270
4270
4440
4270
6058
6059
4010
4110
4120
4260
4300
4370
4210
4410
4430
4740
4440
3020
4010
4110
4120
4300
4370
4700
4740
4210
4440
3020
4010
4110
4120
4210
4300
4440
3020
4300
4370
4110

Zmniejszenia
5

Zwiększenia
6
75000
75000
1496,73
17894,15
61156,83
61156,83
729,70
0,21
0,63
2,48
100
80,83
84,74
146,27
489
200
1218
46,76
1041,41
85,54
0,80
200
39,13
24
601,94
3847,08
464
0,88
18
0,45
17,43
29,24
66
287
82,22
165,28
313,07
82,22
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1
39
40
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
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

2
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
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
851
851
851
851
851
851
851
851
852
852
852
852
852
852
852
852

3
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80103
80103
80103
80103
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
85153
85153
85153
85154
85154
85154
85154
85154
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212

– 2878 –
4
4010
4210
4440
4010
4110
4120
4300
4370
4210
4440
4010
4110
4120
4750
4010
4210
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4240
4110
4120
4010
4210
4300
4440
3020
4010
4110
4120
4240
4740
4750
4410
4300
4210
4440
4440
4440
4440
4440
4440
4440
4440
4440
4170
4210
4300
4170
4210
4260
4300
4430
3020
4010
4110
4120
4170
4280
4210
4300
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5

6
1
477,35
78,31
95,96
0,89
0,70
400
0,33
497,22
86
0,81
1,04
0,75
3000
8,79
8,79
1006,67
0,20
0,30
0,41
0,67
0,90
128
124,36
49,98
300
305,92
11,42
8,31
280,90
58,13
1185,96
0,59
489,64
0,65
0,39
0,20
0,35
0,98
194,06
600
88,81
72
81,45
654,21
166,67
464
1538
1350
2382
19,77

500

952,79
166,79
786
6650,21
2509,64
1861,27
1279,30
1000
280
1737
1114
71
1200
120
2477
864
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1
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

2
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
900
921
921
710
710
852
852
852
801
801
853
853
853
853
710
710
851
851
851
851
851

3
85212
85212
85212
85212
85215
85215
85202
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85401
85401
85401
85401
85401
85401
85401
85401
85401
85401
85401
85401
85401
90095
92109
92109
71035
71035
85228
85228
85228
80101
80101
85395
85395
85395
85395
71004
71004
85154
85154
85154
85154
85154

4
4370
4410
4750
4740
3110
4750
4330
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4280
4370
4410
4700
4740
4750
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4370
4410
4700
4750
3020
3020
4010
4040
4110
4120
3020
4010
4110
4120
4010
4110
4440
2650
2480
6220
4210
4270
4210
4280
4010
4210
4740
4018
4019
4118
4119
4170
4300
4260
4350
4370
4220
4300
Razem
Zmniejszenie netto
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5

6
769
51
1061
598
573
135
39219
1815
10720
4000
840
3100
700
1000
1662
344
550
1000
2918
1103
9711
1287
537
3345
1357
150
457
99
110
300
3245
30
0,56
0,71
0,05
0,18
0,45
0,44
0,51
0,20
0,19
8,03
0,75
96
15000
11342
11342
200
200
150
100
250
200,94
200,94
0,14
0,02
0,14
0,02
15000
15000
81,19
45,20
34,83
357,55
252313,36
0

265,99
252313,36
0
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LV/256/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr LV/256/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok
w zł
L.p.
I

II

Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieŜące
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki w roku
budŜetowym 2009

3228436,61
952107,75
750000
1526328,86
3228436,61
952107,75
750000
1526328,86

Planowane wydatki budŜetowe na realizację
zadań programu w latach 2010-2011
2010 rok
2011 rok
Razem 2010-2011

5 564 927,80
2 648 090,00
627 000,00
2 289 837,80
5 564 927,80
2 648 090,00
627 000,00
2 289 837,80

1470227,73
1470227,73

1470227,73
1470227,73

7 035 155,53
4 118 317,73
627 000,00
2 289 837,80
7 035 155,53
4 118 317,73
627 000,00
2 289 837,80
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Załącznik nr 4b
do Uchwały nr LV/256/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr LV/256/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr LV/256/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.
w złotych
Dział

1
710

Rozdział

2
71035

§

3
2020
4210
4270
Ogółem

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem

4

5

z tego:
w tym:
Wydatki
bieŜące
6

Wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń
7

dotacje

pozostałe

Wydatki
majątkowe

8

9

10

2000
200
1800
2000

200
1800
2000

0

0

200
1800
2000

0
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr LV/256/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 10
do Uchwały nr LV/256/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdział

1

2

3

1

900

Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
4

90095 ZUWIK Pacanów
Ogółem

Zakres
5
Dopłata do kosztów usług publicznych świadczonych
w zakresie gospodarki komunalnej

Ogółem kwota
dotacji
6
83000
83000

Załącznik nr 11
do Uchwały nr LV/256/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1
2
3

Dział
2
921
921
921

Rozdział
3
92109
92105
92116

Nazwa instytucji
4
Euopejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Euopejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie
Ogółem

Kwota dotacji
5
338338
1.000
84.100
423438
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Załącznik nr 12
do Uchwały nr LV/256/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXVIII/172/09
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy Radoszyce na rok 2009
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U.
Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U.
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.
717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U.
Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U.
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr Dz. U. Nr 48, poz.
327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U.
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz.
420) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z
2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz.
708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U.
Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832; z
2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Dz. U. Nr 88, poz.
587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz.
984, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Dz. U.
Nr 209, poz. 1317, Dz. U. Nr 216, poz. 1370, Dz. U.
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Dz. U. Nr 62, poz. 504,
Dz. U. Nr 72, poz. 619, Dz. U. Nr 79, poz. 666) Rada
Gminy Radoszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu poŜyczek zaciąganych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE (§ 9030) o kwotę
748 028 zł
§ 2. Zwiększa się plan dochodów w dziale
010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 748 028 zł
w tym:
w rozdziale 01010 § 6298 – 748 028 zł
(Zrealizowane dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymane przez
Gminę Radoszyce w formie zaliczki na finansowanie zadania pn. „Poprawa warunków bytowych mieszkańców aglomeracji poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Radoszycach”)
§ 3. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu poŜyczek zaciąganych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE (§ 9030) o kwotę
83 457 zł

(Plan przychodów z tytułu poŜyczek zaciąganych
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE po
zmianie wynosi 409 576 zł)
§ 4. Zwiększa się plan dochodów w dziale
758 – RóŜne rozliczenia o kwotę
83 457 zł
w tym:
w rozdziale 75802 § 2750 – 83 457 zł
(Pismo Ministra Finansów Znak: ST3/4822/2/DWX/09
z dnia 11 grudnia 2009 r. – środki przeznaczone na
uzupełnienie dochodów gminy).
§ 5. Zmniejsza się plan dochodów w dziale
852 – Pomoc społeczna o kwotę
52 852 zł
w tym:
w rozdziale 85295 § 2023 – 52 852 zł
(Środki wprowadzone Uchwałą Nr XXII/133/09
Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009 r.
na podstawie porozumienia o współpracy przy
realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Gminą
Radoszyce a Województwem Świętokrzyskim).
§ 6. Zmniejsza się plan wydatków w dziale
852 – Pomoc społeczna o kwotę
52 852 zł
w tym:
w rozdziale 85295 § 4173 – 42 666 zł
w rozdziale 85295 § 4113 – 5 797 zł
w rozdziale 85295 § 4123 – 938 zł
w rozdziale 85295 § 4303 – 3 451 zł
§ 7. Zwiększa się plan dochodów w dziale
010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę
44 192 zł
w tym:
w rozdziale 01095 § 2010 – 44 192 zł
(Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011143/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. – środki przeznaczone na realizację zobowiązań Skarbu Państwa
z tytułu zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie
zwrotu podatku).
§ 8. Zwiększa się plan wydatków w dziale
010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę
44 192 zł
w tym:
w rozdziale 01095 § 4260 – 633 zł
w rozdziale 01095 § 4300 – 234 zł
w rozdziale 01095 § 4430 – 43 325 zł
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§ 9. § 10 uchwały Nr XX/115/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Radoszyce na
rok 2009 otrzymuje następujące brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu
- w kwocie 409 576 zł
w tym:
kredyty i poŜyczki zaciągane w związku ze
środkami określonymi w umowie zwartej z
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 409 576 zł

Poz. 447

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie 1 000 000 zł”
§ 10. Dokonuje się przeniesień wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 11. Załączniki Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 5,
Nr 7, Nr 8, do uchwały otrzymują nowe brzmienie.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cieślak
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/172/09
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI
Dział
010
600
700
710
750

Rozdział
01010
01030
60016
70005
71004
75022
75023

75075
754

75412

801

80101

80103

80110

80113
80148

Paragraf
4260
2850
4210
4210
4300
4300
3030
4260
4300
4360
4440
4750
4300
4410
4010
4260
4300
4430
3020
4010
4120
4210
4260
4440
3020
4010
4120
3020
4260
4300
4370
4410
4750
4270
3020
4010
4110
4120
4210
4260
4300

Zmniejszenia

Zwiększenia
904
234

6 438
5 016
200
3 000
3 383
7 500
500
63
429
168
342
341
603
464
1 469
1 035
1
5 978
1
701
824
676
22
84
1
233
1 186
254
50
23
853
132
164
744
107
32
116
179
178
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85202
85212

85215
85219

854

85401

926

92601

RAZEM

– 2894 –
3110
3110
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4740
3110
4210
4260
4280
4300
4370
4700
4010
4210
4210
4260

Poz. 447
2 869
8 671
1 576
507
1 951
2 264
2 272
1
227
327
1 170
229
435
60
841
95
300
95
38
200
34 478

200
34 478
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008 r.
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budŜetu w 2009 r.
w złotych
Lp.

Klasyfikacja
§
3

Treść

1
2
Przychody ogółem:
1. Kredyty
§ 952
2. PoŜyczki
§ 952
3. PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE
§ 903
4. Spłaty poŜyczek udzielonych
§ 951
5. Prywatyzacja majątku jst
§ 941 do 9441)
5a. Prywatyzacja pośrednia
§ 941
5b. Prywatyzacja bezpośrednia
§ 942
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych
5c.
§ 943
oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa
5d. Pozostałe przychody z prywatyzacji
§ 944
6. NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
§ 957
7. Obligacje
§ 911
8. Inne papiery wartościowe
§ 931
9. Inne źródła (wolne środki)
§ 955
10. Przelewy z rachunku lokat
§ 994
Rozchody ogółem:
1. Spłaty kredytów
§ 992
2. Spłaty poŜyczek
§ 992
Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
3.
§ 963
pochodzących z budŜetu UE
4. Udzielone poŜyczki
§ 991
5. Lokaty
§ 994
6. Wykup papierów wartościowych
§ 982
7. Wykup obligacji
§ 971
8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995

Kwota
2009 r.
4
443 575
409 576

25 054

8 945
8 946
8 946

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
w złotych
Dział

1
010
750
751
751
852
852
852

Rozdział

2
01095
75011
75101
75113
85212
85213
85214
Ogółem

§

3
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Dotacje
ogółem
4
185 065
64 562
1 545
15 227
3 468 003
19 936
145 932
3 900 270

Wydatki
ogółem
5
185 065
64 562
1 545
15 227
3 468 003
19 936
145 932
3 900 270

z tego:
w tym:
Wydatki
bieŜące
6
185 065
64 562
1 545
15 227
3 468 003
19 936
145 932
3 900 270

wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń
7

dotacje
8

64 562
1 533
1 620
97 302
19 936
184 953

pozostałe
9
185 065

Wydatki
majątkowe
10

12
13 607
3 370 701

-

145 932
3 715 317

-
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyszczególnienie
2
Szkoła Podstawowa w Górnikach
Szkoła Podstawowa w Grodzisku
Szkoła Podstawowa w Kapałowie
Szkoła Podstawowa w Kłucku
Szkoła Podstawowa w Radoszycach
Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach
Ogółem

Dział
3
801
801
801
801
801
801
801

Stan środków
Rozdział obrotowych na
początek roku
4
5
80101
0
80101
4
80101
0
80101
2
80101
129
80101
0
80110
0
135

Przychody
6
14 000
10 000
16 500
12 500
40 000
15 000
1 000
109 000

Wydatki
7
14 000
10 004
16 500
12 502
40 129
15 000
1 000
109 135

Stan środków
obrotowych na
koniec roku
8
0
0
0
0
0
0
0
0
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UCHWAŁA NR XXVIII/174/09
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radoszyce z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2010
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada
Gminy Radoszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program współpracy
Gminy Radoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność poŜytku publicznego w roku 2010,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cieślak
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/174/09
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Program współpracy Gminy Radoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2010
§ 1. Program współpracy Gminy Radoszyce
z organizacjami pozarządowymi, działającymi na
jej terenie lub na rzecz jej mieszkańców, stanowi
element polityki społeczno-finansowej Gminy.

§ 2. Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem w roku
2010 zadań:
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1. ratownictwa i ochrony ludności,
2. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom
społecznym,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. nauki i edukacji, oświaty i wychowania,
5. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
6. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7. działalności charytatywnej i pomocy społecznej,
8. ekologii i ochrony środowiska,
9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
§ 3. Zadania wymienione w § 2 obejmują
w szczególności:
1. prowadzenie programów edukacyjnych oraz
organizację konkursów o tematyce przeciwpoŜarowej, przyrodniczej i środowiskowej,
2. propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie
materiałów informacyjno-szkoleniowych,
3. szkolenie sportowe,
4. organizacja imprez, zawodów, turniejów
sportowych,
5. organizowanie i prowadzenie sportowych
zajęć pozalekcyjnych,
6. bieŜące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,
7. organizowanie spektakli teatralnych i tanecznych,
8. organizowanie plenerów, wystaw, konkursów, warsztatów i przeglądów twórczości artystycznych,
9. wspieranie działalności wydawniczej,
10. organizowanie imprez masowych,
11. produkowanie i opracowywanie materiałów
audiowizualnych promujących Gminę Radoszyce i region,
12. wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieŜy z rodzin patologicznych,
13. realizowanie programów profilaktycznowychowawczych dla dzieci i młodzieŜy,
14. organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki
uzaleŜnień oraz przemocy w rodzinie,
15. prowadzenie działalności na rzecz osób
ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie i
dystrybucję Ŝywności
448
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16. przygotowywanie strategii, dokumentów i
analiz słuŜących rozwojowi gospodarczemu
gminy oraz przedsiębiorczości
§ 4.1. Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 2 moŜe mieć formy:
1. powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2. wspierania takich działań wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
3. działań na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np. konsultacje, szkolenia, konferencje,
4. udzielania informacji o innych niŜ budŜet
Gminy źródłach dofinansowania inicjatyw
organizacji pozarządowych,
5. udostępniania informacji o projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
6. wspierania działań organizacji pozarządowych, mających na celu propagowanie
wśród mieszkańców gminy Radoszyce idei
integracji europejskiej.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa
w ust. 1 Wójt Gminy ma prawo tworzenia
wspólnych zespołów o charakterze doradczym i
inicjatywnym, złoŜonych z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, Rady Gminy i Urzędu
Gminy Radoszyce.
§ 5. Wspieranie oraz powierzanie zadań
z zakresu ujętego w § 2 odbywa się w trybie
otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych i przeprowadzanych
przez Wójta Gminy, chyba Ŝe przepisy odrębne
przewidują inny tryb zlecania.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/114/08 Rady
Gminy w Radoszycach z dnia 05 grudnia 2008
roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy
Gminy Radoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego w roku 2009.
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UCHWAŁA NR XXVIII/176/09
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Radoszyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005 r. Nr 236 poz.
2008 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Radoszyce uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Radoszyce, stanowiące załącznik nr 1 do
uchwały.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Radoszyce, stanowiące załącznik
Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cieślak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/176/09
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radoszyce.
I. Wymagania w zakresie wyposaŜenia technicznego:
1. Przędsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości, z którym podpisał
umowę na odbiór odpadów komunalnych
pojemniki, kontenery lub worki z tworzywa
sztucznego na odpady w ilości zapewniającej
odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie Radoszyce zatwierdzonego uchwałą Nr XXXXI/210/06
z dnia 26 października 2006 r.
2. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane
przez firmę wywozową muszą być trwale
oznakowane, a oznakowanie zawierać nazwę
i numer telefonu przedsiębiorcy.
3. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia
stałej konserwacji, naprawy pojemników i
kontenerów w celu zapewnienia ich przydatności do obsługi zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych.
4. Pojemniki i kontenery oferowane przez
Przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości

z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych (niesegregowanych,
zbieranych selektywnie powinny spełniać
wymagania obowiązujących Polskich Norm
lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta (zgodnie z ustawą
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności Dz. U z 2004 r. Nr 204 poz. 2087
z późniejszymi zmianami).
5. Pojazdy słuŜące do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
powinny spełniać wymagania techniczne
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005 r.
Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami).
6. Liczba i stan techniczny posiadanych przez
przedsiębiorcę pojazdów musi zapewnić ciągłość i nieprzerwalność świadczenia usług
odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie) od właścicieli nieruchomości.

II. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
1. Wymagania sanitarne
1. Pojazdy słuŜące do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny być:
a) czyste i posiadać estetyczny wygląd,
b) oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie zawierać informację o przedsiębiorcy nazwę, adres i telefon,
c) wyposaŜone w sprzęt umoŜliwiający
sprzątanie miejsc odbioru odpadów
w przypadkach ich zanieczyszczenia
podczas wykonywania czynności odbioru odpadów.
d) przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych w tym wielkogabarytowch, oraz niebezpiecznych.
2. Konstrukcja i zabudowa pojazdów nie
powinna powodować zanieczyszczenia
środowiska poprzez samoistne, niekontrlowane wysypywanie, bądź rozwiewanie przewoŜonych odpadów, a takŜe roznoszenia przykrych woni (odorów).

3. Pojazdy powinny zapewnić odpowiedni
standard bezpieczeństwa i higieny pracy
osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.
4. Przedsiębiorca powinien zapewnić moŜliwość mycia i dezynfekcji pojemników
na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości zgodnie z częstotliwością
pozwalającą na utrzymanie pojemnika
lub kontenera w czystości.
2. Wymagania porządkowe.
1) Przedsiębiorca winien złoŜyć do Wójta
Gminy wniosek o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 8
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(DZ. U z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami.).
2) Przedsiębiorca winien przedłoŜyć wraz z
wnioskiem, wystawione nie wcześniej niŜ
miesiąc przed terminem składania wniosku,
zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w opłaceniu składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 60

– 2904 –

3) Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
powinien udokumentować gotowość ich
przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania o których
mowa w art. .9 ust.. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami).
4) Świadczenie usług odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości moŜe być prowadzone wyłącznie
na podstawie umowy i na warunkach w
niej określonych.
5) Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi
(faktur Vat lub rachunków) z podaniem
daty odbioru, ilości i rodzaju odebranych
odpadów oraz kwoty pobranej opłaty,
przy czym opłata pobierana przez
przedsiębiorcę nie moŜe przekroczyć
górnej stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości określonej w
uchwale Nr XII/66/07 Rady Gminy
Radoszyce z dnia 29 grudnia 2007 r.
6) Przedsiębiorca zobowiązany jest do
prowadzenia ewidencji zawartych umów
z właścicielami nieruchomości i dowo-
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7)

8)

9)

10)

dów świadczenia usług, przy czym
ewidencja umów powinna zawierać: imię
i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, datę
zawarcia umowy rodzaj (kod) odbieranych odpadów, częstotliwość odbioru.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do gromadzenia danych o świadczonych usługach, udostępniania ewidencji umów i
dowodów świadczenia usług pracownikom Wójtowi Gminy Radoszyce.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do
comiesięcznego przekazywania Wójtowi
Gminy Radoszyce wykazu właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowę oraz wykaz
właścicieli, z którymi umowy uległy
rozwiązaniu lub wygasły.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do
sporządzania i przekazywania Wójtowi
Gminy Radoszyce w terminie do końca
pierwszego kwartału za poprzedni rok
kalendarzowy informacji dotyczącej prowadzonej działalności w zakresie wymienionym w art. 9a ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.. U. z 2005 r.
Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami).
Przedsiębiorca zobowiązany jest do
wyposaŜenia pracowników w odzieŜ
ochronną z widocznym logo firmy.

III. Wymagania a zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów:
1. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
odebranych od właścicieli nieruchomości
odpadów:
1)
niesegrowanych
na
składowiska
spełnia-jące wymagania art. 9 ust. 3 i ust.
4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpa-dach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami ).
2)
odpadów
z
selektywnej
zbiórki,
odpadów
wielkogabarytowych
oraz
odpadów z remontów do instalacji lub
miejsc zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 i
ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z
późniejszymi zmianami).

3)

odpadów ulegających biodegradacji do
instalacji lub miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami ).
2. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia
masy składowanych odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji. Masa składowanych odpadów nie moŜe przekroczyć maksymalnego poziomu składowania, określonego w regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Radoszyce.

IV. Postanowienia końcowe.
1. Wydane zezwolenie moŜe być na podstawie
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) cofnięte bez odszkodo-

wania w przypadku nie wypełnienia przez
przedsiębiorcę określonych wymagań.
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków
wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
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3. Zastrzega się prawo nałoŜenia dodatkowych
warunków prowadzenia działalności objętej
zezwoleniem, jeŜeli wymagać tego będą
względy ochrony środowiska lub inne, po
przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia
4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości winna być prowadzona
zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla
Gminy Radoszyce zatwierdzonego Uchwała
Nr XXII/116/2004 z dnia 29 września 2004 r.
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oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce – Uchwała
Nr XXXXI/210/06 z dnia 26 października 2006 r
a takŜe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z. 2001 r Nr 62, poz. 628 z
późniejszymi zmianami).

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/176/09
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radoszyce.
I. Wymagania w zakresie wyposaŜenia technicznego.
1. pojazdów:
1) Pojazdy stosowane do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 z późniejszymi zmianami.) oraz
wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada
2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617).
2) Pojazdy winny być oznakowane w
sposób czytelny i widoczny, umoŜli-

wiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich
nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu
przedsiębiorcy.
2. bazy transportowej:
1) Teren do parkowanie pojazdów powinien być utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych i znajdować się w miejscu niestwarzającym
uciąŜliwości dla otoczenia.
2) Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł
prawny do nieruchomości (terenu parkowania) lub inny dokument potwierdzający moŜliwość parkowania pojazdów.

II. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych.
1. Wymagania Sanitarne:
1) Pojazdy do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych winny być myte po zakończeniu
pracy, a część spustowa winna być odkaŜana po dokonaniu opróŜnienia zbiornika.
2) Przedsiębiorca winien posiadać tytuł
prawny do myjni mycia i dezynfekcji
pojazdów lub złoŜyć oświadczenie wraz
z wnioskiem, określonym w pkt. 2 ppkt. 1
o moŜliwości korzystania z myjni w
wyŜej wymienionym zakresie, eksploatowanej przez oddzielny podmiot
gospodarczy.

3) Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący
zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu.
4) Świadczenie usług winno odbywać się w
sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku
jego przepełnienia lub niewłaściwego
opróŜniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.
2. Wymagania porządkowe:
1) Przedsiębiorca winien złoŜyć do Wójta
Gminy wniosek o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych, zgodnie
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z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi. zmianami.).
Przedsiębiorca winien przedłoŜyć wraz z
wnioskiem aktualne, wystawione nie
wcześniej niŜ miesiąc przed terminem
składania wniosku, zaświadczenie o braku
zaległości podatkowych i zaległości w
opłacaniu składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne.
Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie
na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, powinien udokumentować gotowość odbioru
nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
Świadczenie usług opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych moŜe być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy
zawartej z właścicielem nieruchomości i
na warunkach w niej określonych.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do
wystawiania dowodów wykonania usługi
(faktur Vat lub rachunków z podaniem
daty wykonania usługi, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz kwotę
pobranej opłaty, przy czym opłata
pobierana przez przedsiębiorę nie moŜe
przekroczyć górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi określonej w uchwale Nr XII/66/07
Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia
2007 r.
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6) Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z
właścicielami nieruchomości, dowodów
świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości przez stację zlewną,
przy czym ewidencja umów powinna
zawierać: imię i nazwisko lub nazwę
właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, datę zawarcia umowy, pojemność
zbiornika bezodpływowego, częstotliwość
opróŜniania.
7) Przedsiębiorca zobowiązany jest do gromadzenia danych o świadczonych usługach, udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług Wójtowi
Gminy Radoszyce.
8) Przedsiębiorca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania Wójtowi Gminy
Radoszyce wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu
zawarł umowy oraz wykaz właścicieli,
z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub
wygasły.
9) Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy
Radoszyce w terminie do końca pierwszego
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy
informacji dotyczącej działalności, zgodnie z
art. 9a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z póŜ. zm.).
10) Przedsiębiorca zobowiązany jest do
wyposaŜenia pracowników w odzieŜ
ochronną z widocznym logo firmy.

III. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.
Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w miejscowości
Radoszyce ul. Leśna 29.
IV. Postanowienia końcowe.
1) Wydane zezwolenie moŜe być na podstawie
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu Czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z
póź. zm.) cofnięte bez odszkodowania w
przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę określonych wymagań.
2) Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie
zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań i ochrony
środowiska.
3) Zastrzega się prawo nałoŜenia dodatkowych
warunków prowadzenia działalności objętej
zezwoleniem, jeŜeli wymagać będą względy
ochrony środowiska lub inne, po przepro449

wadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.
4) Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu Nieczystości ciekłych winna być
prowadzona zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Radoszyce ustalonym uchwałą Nr XXXXI/210/06
Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 października
2006 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 6
poz. 87 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www radoszyce.ornet.pl w
zakładce uchwały. A takŜe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
i unormowaniami.
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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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