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1105
UCHWAŁA Nr XXII/144/2009
RADY GMINY W BLIśYNIE
z dnia 6 lutego 2009r.
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę BliŜyn od
właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w BliŜynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 4, art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.), w
związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić referendum gminne w sprawie przejęcia przez Gminę BliŜyn od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za
odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę
Gminy.
§ 2. Ustala się treść pytania w referendum
w brzmieniu: „Czy jest Pani/Pan za przejęciem
przez Gminę BliŜyn obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości za odpłatnością ustalaną przez Radę Gminy w BliŜynie?”
§ 3. Wyznacza się termin przeprowadzenia
referendum na dzień 7 czerwca 2009r. w godz.
6.00 do 20.00.

§ 4.1. Ustala się wzór karty do głosowania
w referendum stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Karta do głosowania jest drukowana
jednostronnie na papierze koloru białego, o
formacie A-5.
3. W dolnej części karty do głosowania, po
lewej stronie znajduje się miejsce na pieczęć
obwodowej komisji do spraw referendum, a po
prawej stronie - wydrukowany odcisk pieczęci
Rady Gminy w BliŜynie.
§ 5. Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6.1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy BliŜyn.
Przewodnicząca Rady Gminy: A. LeŜańska
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Rady Gminy w BliŜynie
z dnia 6 lutego 2009r.
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Załącznik Nr 2
Kalendarz czynności
związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę BliŜyn od
właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Gminy BliŜyn
Czynność wyborcza
Podanie tekstu uchwały do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy
Rozpoczęcie kampanii referendalnej, słuŜącej wyjaśnieniu istoty problemu rozstrzyganego w referendum.
Przekazanie tekstu uchwały do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Powołanie przez Radę Gminy BliŜyn Gminnej Komisji Do Spraw Przeprowadzenia Referendum w sprawie przejęcia przez Gminę BliŜyn od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych.
Powołanie przez Gminną Komisję Do Spraw Przeprowadzenia Referendum obwodowych komisji w celu przeprowadzenia i ustalenia wyników referendum.
Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i
granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
ds. referendum.
Sporządzenie i wyłoŜenie do publicznego wglądu spisów wyborców uprawnionych do
głosowania
Zakończenie kampanii referendalnej.
Przeprowadzenie głosowania w referendum od godz. 6.00 do 20.00
1. Sporządzenie przez Komisje Obwodowe protokołu wyników głosowania w obwodzie.
2. Sporządzenie przez Gminną Komisję protokołu wyników referendum na podstawie
danych liczbowych dostarczonych przez komisje obwodowe z terenu gminy
3. Obwieszczenie przez Gminną Komisję wyników głosowania, wyników referendum w
lokalach głosowania oraz ogłoszenia protokołu wyniku referendum w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Termin realizacji
w ciągu 3 dni od daty podjęcia uchwały
przez Radę Gminy
w ciągu 3 dni od daty podjęcia uchwały
przez Radę Gminy
w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały
przez Radę Gminy
najpóźniej na 25 dni przed dniem referendum
najpóźniej na 21 dni przed dniem referendum
Najpóźniej na 21 dni przed dniem referendum
14 dni przed referendum
24 godziny przed dniem głosowania
7 czerwca 2009r.
niezwłocznie po zakończeniu głosowania.

1106
UCHWAŁA Nr XXVII/163/08
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm)
i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz.
1485 z późn. zm.) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009
rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 01.01.2009 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/163/08
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 30 grudnia 2008r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2009r.
W oparciu o „Ustawę o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”
z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2007r.
Nr 70, poz. 473 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.

1485 z późn. zm.) Rada Gminy w Bogorii dla
zmniejszenia problemów związanych ze spoŜyciem napojów alkoholowych, uznaje za celowe
podjęcie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii naleŜy do
zadań własnych gminy. Zadania te realizowane

są w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i
„Przeciwdziałania Narkomanii”.
W szczególności zadania te obejmują:

Zadanie I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych
od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin:
1. Systematyczne szkolenia i kursy dla człon3. Pomoc osobom uzaleŜnionym od alkoholu i
ków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
narkotyków, które podjęły się leczenia lub
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziarehabilitacji.
łania Narkomanii,
4. Organizowanie cyklicznych rozmów z oso2. Zapewnienie informacji o moŜliwościach
bami uzaleŜnionymi od alkoholu i narkotykorzystania z usług terapeutycznych dla
ków (lekarz, psycholog) na terenie gminy i
osób uzaleŜnionych i ich rodzin,
motywowanie ich do podjęcia psychoterapii
w placówkach lecznictwa odwykowego.
Zadanie II
Wspieranie psychospołeczne i prawne rodzin, w których w związku z naduŜywaniem alkoholu
i narkotyków występuje przemocy:
1. Organizacja
świetlic
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy oraz doposaŜenie ich w sprzęt i pomoce niezbędne do
prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych,
2. Dofinansowanie w miarę potrzeb wyŜywienia dzieci i młodzieŜy w szkołach z rodzin zagroŜonych alkoholizmem,
3. Upowszechnienie wiedzy (ulotki, plakaty) o
moŜliwościach i procedurze administracyjno-prawnej kierowania osób uzaleŜnionych
na przymusowe leczenie odwykowe oraz
działaniach jakie moŜe podjąć osoba doznająca przemocy w celu powstrzymania i
uwolnienia od przemocy jak i od sprawcy,
4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie prac z dziećmi z rodzin
z problemem alkoholowym oraz w zakresie
prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla pedagogów, psycholo-

gów, nauczycieli, którzy są zatrudnieni deklarują gotowość takiej pracy.
5. Lokalny system przeciwdziałania przemocy
w rodzinie poprzez:
a) tworzenie lokalnych koalicji na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) współpraca z przedstawicielami wymiaru
sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kuratorami,
prokuratorami, sędziami),
c) wdraŜanie procedur interwencji pracowników lecznictwa odwykowego w przypadkach przemocy w rodzinie,
d) prowadzenie działalności edukacyjnej
słuŜącej zmniejszeniu skali zjawiska
przemocy w rodzinie, w szczególności z
problemem alkoholowym.
6. Zintensyfikowanie działań słuŜących wdraŜaniu „Niebieskich Kart” celem rozpoznania
zaburzeń Ŝycia rodzinnego wywołanych
naduŜywaniem alkoholu.
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Zadanie III
Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii wśród mieszkańców gminy, a w szczególności młodzieŜy i dzieci:
1. Realizowanie i finansowanie ogólnopolskich
programów z profilaktyki uzaleŜnień,
2. Zakup
materiałów
informacyjno-edukacyjnych,
3. Dofinansowanie lokalnych imprez rozrywkowych, sportowych, wystaw dla dzieci i
młodzieŜy na tematy związane z profilaktyką
problemów alkoholowych w szkołach przy
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Bogorii i Gminnym Ośrodkiem Kultury,
4. Dofinansowanie form spędzania wolnego
czasu poprzez organizowanie wakacyjnych

obozów wypoczynkowo-terapeutycznych dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
5. Wspieranie działań profilaktycznych szkół,
poprzez fundowanie nagród w organizowanych konkursach plastycznych, muzycznych,
recytatorskich i sportowych.
6. Współpraca z Radami Pedagogicznymi i Pedagogami Szkolnymi nad realizacją „Programów przeciwdziałania narkomanii wśród
dzieci i młodzieŜy” zatwierdzonymi przez
Rady Pedagogiczne, Rady Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Zadanie IV
Wspierania działalności organizacji, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, które w swojej działalności,
statucie lub pracy są ukierunkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
1. Wsparcie edukacyjne i finansowe dla podmiotów niepaństwowych zajmujących się
statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2. Cykliczne badanie i systematyczne monitorowanie zjawisk dotyczących uzaleŜnień na
terenie gminy, w szczególności wśród dzieci
i młodzieŜy.
3. Organizowanie spotkań nauczycieli, wychowawców i rodziców z pedagogiem lub psychologiem w celu poszerzenia wiedzy w zakresie patologii społecznej i przemocy.
4. Pokrycie kosztów badań przeprowadzonych
przez biegłych w przedmiocie uzaleŜnienia

od alkoholu - osób kierowanych przez
GKRPA na leczenie odwykowe.
5. Współpraca ze środowiskami kościelnymi
poprzez:
a) wspólne organizowanie imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl Ŝycia,
b) włączenie do ogłoszeń parafialnych informacji o prowadzonych kampaniach Edukacyjnych rozdawanie ulotek i broszur.
c) wspieranie finansowe przy organizowaniu i działalności świetlic przyparafialnych w zakresie Pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Zadanie V
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazów i promocji
napojów alkoholowych i sprzedaŜy alkoholu:
1. Przeprowadzanie kampanii informatycznej
wśród osób prowadzących sprzedaŜ napojów alkoholowych.
2. Udział członków GKRPA w cyklicznych kontrolach punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych.

3. Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych
zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady
Gminy dotyczącymi lokalizacji punktów
sprzedaŜy i limitów.

Zadanie VI
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za posiedzenie GKRPA, udział w sesjach
Sądu, prowadzenie rozmów indywidualnych
z osobami naduŜywającymi alkoholu oraz za
przeprowadzane kontrole w punktach sprze-

daŜy, opracowywanie programu i sprawozdań z działalności Komisji.
2. Wysokość wynagrodzenia wynosi 140 zł.
3. Zwrot kosztów podróŜy.
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Załącznik do Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009 rok
Rady Gminy w Bogorii
Nr XXVII/163/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Preliminarz wydatków
w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii na 2009 rok.
Lp.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Cel (zadania)

Kwota w zł

WdraŜanie programu profilaktycznego łącznie z wyposaŜeniem
Świetlic
Świetlic
OpiekuńczoWychowaczych
Organizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieŜy z
rodzin problemowych
Wspieranie instytucji, osób fizycznych i organizacji
kościelnych, które w swej działalności ukierunkowane
są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych
Cykliczne kontrole punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych
Działalność GKRPA - diety, zwrot kosztów podróŜy,
delegacje oraz zakup materiałów biurowych
DoŜywianie dzieci i młodzieŜy w szkołach z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym
Współpraca w zakresie realizacji szkolnych programów przedziwdziałania narkomanii

Termin
realizacji

Dysponent

15 000

Wójt Gminy w Bogorii
podstawie opinii GKRPA

na

15 000

Wójt Gminy w Bogorii
podstawie opinii GKRPA

na

8 000

Wójt Gminy w Bogorii i GKRPA

3 000
10 000

Wójt Gminy w Bogorii i Przewodniczący GKRPA
Wójt Gminy w Bogorii i Przewodniczący GKRPA

cały rok
I i II kwartał 2009r
cały rok

cały rok
cały rok

4.506

Wójt Gminy w Bogorii i GKRPA

cały rok

5 000

Wójt Gminy w Bogorii i Przewodniczący GKRPA

cały rok

Wydatki w 2009 roku wynoszą 60.506 zł.
Ogółem dochody wyniosą 60.506 zł
Dochodami będą opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w kwocie 60.506 zł.
Załącznik Nr 2
do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii
i Przemocy w Rodzinie na 2009r

W oparciu o Ustawę o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z
dnia 26 października 1982r. (Dz. U. Nr 147, poz.
1231 z 2002r. z późn. zm.) oraz o Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 19 lipca 2005r.
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) pełnomocLp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa wydarzenia/
Rodzaj działań
Pogadanki, zajęcia z uczniami na temat środków
uzaleŜniających, a w szczególności narkotyków i
alkoholu i ich wpływu
na organizm młodego
człowieka.
Zajęcia sportowe UKS
„Zorza” oraz pozostałe
zajęcia pozalekcyjne.

Miejsce
realizacji
Publiczne
Gimnazjum
w Bogorii
Publiczne
Gimnazjum
w Bogorii

nik Wójta Gminy ds. narkomanii załącza do
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.” informację o
działaniach zaplanowanych do realizacji na rok
2009. Są one następujące:

Data
wydarzenia

Osoba
do kontaktu

na bieŜąco

Anna Ziębora
pedagog

na bieŜąco

L.O. w Bogorii
Koncert profilaktyczny
październik/
dla społeczności szkolP.G. w Bogorii
listopad
nej w ramach profilak2009
tyki pierwszorzędowej.

Telefon

Opis

015 867 40 26

W poszczególnych klasach
odbędą się zajęcia z
uczniami w ramach godzin
wychowawczych i zajęć z
pedagogiem szkolnym.

Nauczyciele
P. G. w Bogorii

015 867 40 26

MłodzieŜ poprzez udział w
zajęciach pozalekcyjnych
uczy się spędzania wolnego czasu w sposób
zdrowy i bezpieczny.

Anna Ziębora
Eliza Wójtowicz

015 867 40 26

Uczniowie osobiście zaangaŜują się w działania
profilaktyczne.

015 867 40 07

Dzielnicowy zapozna uczniów
z prawnym aspektem zaŜywania, posiadania lub rozprowadzania
narkotyków
przez młodzieŜ.

Anna Ziębora
Spotkania uczniów z
dzielnicowym PP w P.G. w Bogorii w ciągu roku
mł. asp. Krzysztof
Bogorii
Giera

Uwagi
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5.

Dzień Profilaktyki

P.G. w Bogorii

raz w roku

Anna Ziębora
Eliza Wójtowicz

015 867 40 26

6.

Ankieta wśród uczniów
klas pierwszych i ich
rodziców na temat P.G. w Bogorii
bezpieczeństwa
w
szkole

raz w roku

Anna Ziębora
Eliza Wójtowicz

015 867 40 26

7.

Ankieta wśród uczniów
na temat występowania
raz
zjawiska narkomanii i P. G. w Bogorii
w miesiącu
alkoholizmu wśród uczniów.

Dyrekcja szkoły
Anna Ziębora

015 867 40 26

8.

Zorganizowanie zimowiska
dla uczniów Publicznego
Gimnazjum w Bogorii - w
tym dzieci z rodzin patolo- P. G. w Bogorii
gicznych, zagroŜonych alkoholizmem i niewydolnych
wychowawczo.

luty 2009

Anna Ziębora
Eliza Wójtowicz

015 867 40 26

9.

Zakup materiałów inforP. G. w Bogorii
macyjno-edukacyjnych.

w miarę
potrzeb

Anna Ziębora

0158674026

Planujemy w ramach profilaktyki pierwszorzędowej zorganizowanie raz w ciągu
roku Dnia Profilaktyki dla
uczniów oraz rodziców. Na
warsztatach adresaci zapoznają się z metodami i technikami radzenia sobie z
problemami ich dotykającymi.
Poprzez badania ankietowe
Rada Pedagogiczna otrzyma
informacje o ewentualnych
zagroŜeniach występujących
na terenie szkoły oraz wypracuje wnioski do dalszej
pracy profilaktyczno-wychowawczej.
Comiesięczne badanie ankietowe pozwoli na natychmiastowe wyeliminowanie pojawiających się sygnałów o
zaŜywaniu, rozprowadzaniu
lub posiadaniu narkotyków,
alkoholu i papierosów.
Sport oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i
zamiłowania dla większości
młodzieŜy stanowią nieodłączną część Ŝycia. Poprzez
propagowanie tych zajęć
połączone z kampanią profilaktyczną na temat uŜywek chcemy zachęcić uczniów do zdrowego stylu
Ŝycia, wolnego od nałogów.
Z zakupionych materiałów
korzystają uczniowie oraz
nauczyciele.
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UCHWAŁA Nr XXVII/164/2008
RADY GMINY BOGORIA
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia „Programu profilaktyki zakaŜeń pneumokokowych wśród dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027) w
związku z art. 7 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.)
Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się do realizacji „Program
profilaktyki zakaŜeń pneumokokowych wśród
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria”
o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy
§ 4. Uchwala wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/164/2008
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 30 grudnia 2008r.

Program profilaktyki zakaŜeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Bogoria
Cel programu:
ObniŜenie liczby zakaŜeń wywołanych bakteria
Streptococcus pneumoniae tzw. Pneumokoka
wśród dzieci urodzonych w 2006 roku zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria.
Grupa docelowa
Dzieci urodzone w 2006 roku zamieszkałe na
terenie Gminy Bogoria.
Czas trwania programu
Program profilaktyki zakaŜeń pneumokokowych
będzie realizowany od czasu zakupu szczepionki,
przez około pół roku
Opis Programu
Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) jest
bardzo rozpowszechnionym patogenem, wywołującym zakaŜenia zarówno u dzieci jak i dorosłych. Pneumokoki są jedną z głównych przyczyn wywołujących zapalenie opon mózgowordzeniowych u dzieci i odpowiadają za największą ilość zgonów oraz powikłań neurologicznych
w przebiegu tych zakaŜeń. Bakteria jest równieŜ
główną przyczyną zakaŜeń inwazyjnych u dzieci,
innych niŜ zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych takich jak bakteriemia (zakaŜenie krwi),
posocznica (sepsa) oraz zakaŜenia nieinwazyjne zapalenie ucha u niemowląt i zapalenie zatok u
dzieci starszych. Istnieje 90 odmian pneumokoka, w tym 9 szczególnie zjadliwych, powodujących najcięŜsze zakaŜenia. Od wielu lat obserwuje się narastającą ich oporność na penicylinę.
Szczepy bakterii niewraŜliwe na penicylinę są
często takŜe oporne na inne antybiotyki, co w
znacznym stopniu utrudnia leczenie dzieci zakaŜonych tą bakterią i powoduje znaczny wzrost
kosztów leczenia powikłań tych zakaŜeń.
Nosicielami bakterii pneumokokowych w górnych drogach oddechowych są ludzie. Nosicielstwo to jest najczęściej bezobjawowe, a dotyczy
ok. 5-10 % zdrowych dorosłych i ok. 22-62 %
zdrowych dzieci. Największy odsetek nosicielstwa występuje u małych dzieci, zwłaszcza
uczęszczających do placówek opiekuńczych jak
Ŝłobki, przedszkola, domy dziecka. Bakterie są
przenoszone drogą kropelkową, a źródło zakaŜenia stanowi nosiciel. Szczepienie małych dzieci
ogranicza nosicielstwo pneumokoków, a więc
chronieni są takŜe ich nie zaszczepieni rówieśnicy i dorośli. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

pneumokoki pozostają nadal bardzo waŜną
przyczyną zachorowań i śmiertelności na całym
świecie.
Grupy ryzyka
Najbardziej zagroŜone zakaŜeniem pneumokokami są dzieci w wieku od 0 do 5 roku Ŝycia
(w tym wcześniaki), z uwagi na brak lub niski
poziom krąŜących przeciwciał przeciwpneumokokowych. Powszechne szczepienia skoniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom tej
grupy wiekowej są szeroko rekomendowane
przez róŜne organizacje ds. zdrowia (WHO, Polska Grupa Robocza ds. IChP u dzieci).
Profilaktyka i jej znaczenie
Idea zapobiegania zakaŜeniom poprzez szczepienia ochronne dotyczy zdrowych dzieci i jest
skierowana na eliminacje mikroba, który powoduje zakaŜenie. Eliminację lub ograniczenie jego
krąŜenia w środowisku uzyskuje się poprzez masowe szczepienia prowadzone wśród najmłodszych dzieci. Po wprowadzeniu szczepień przeciwko pneumokokom do narodowego programu
szczepień w USA w lipcu 2000 osiągnięto znaczącą redukcję częstości zakaŜeń inwazyjnych
wywołanych przez szczepy zawarte w szczepionce PCV-7 u dzieci poniŜej 1 roku o 87 %, u dzieci
w wieku do 2 lat o 78 %, a u dzieci w wieku do
5 lat o 62 % (na podstawie badań przeprowadzonych przez Organizację Ochrony Zdrowia Nothern Kalifornia Kaiser Permanente). Ponadto
w badaniu wykazano występowanie zjawiska
odporności zbiorowiskowej. Wobec przytoczonych efektów stosowania szczepionki skoniugowanej PCV-7 jak równieŜ jej bezpieczeństwa jest
ona coraz szerzej wprowadzana do narodowych
programów szczepień w wielu krajach, równieŜ
europejskich. Szczepienia dla dzieci 7-walentną
(7 serotypów), koniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom są refundowane w 18 państwach.
Na podstawie dotychczasowych efektów powszechnych szczepień Światowa Organizacja
Zdrowia zarekomendowała wprowadzenie powszechnych szczepień szczególnie szczepionką
koniugowaną, we wszystkich krajach jako priorytetowe działanie w celu obniŜenia zachorowalności i śmiertelności z powodu zakaŜeń pneumokokowych.
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Przesłanki dla realizacji Programu
Światowa organizacja zdrowia (WHO) alarmuje,
Ŝe zakaŜenia pneumokokowe są jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności
dzieci na świecie. Szacuje się, iŜ w wyniku chorób
pneumokokowych, co roku umiera od 700 tysięcy
do miliona dzieci na świecie. W jednym z polskich badań epidemiologicznych przebadano
223 zdrowe dzieci (badanie na nosicielstwo).
Badanie obejmowało trzy grupy dzieci w wieku
od 6 miesięcy do 5 lat: uczęszczające do Ŝłobka,
pensjonariuszy domów małego dziecka oraz
pozostających w domu. Ustalono, Ŝe odsetek
nosicielstwa. pneumoniae w poszczególnych
grupach odpowiednio: 62 %, 61 % i 22 %.
Prowadzone badania pozwoliły ustalić, ze zapadalność na choroby pneumokokowe w Polsce
jest podobna jak w innych krajach europejskich.
Biorąc ten fakt pod uwagę, celowym jest podjęcie działań profilaktycznych w kierunku zapobiegania tym chorobą
Cel ogólny i cele szczegółowe Programu
ObniŜenie liczby zakaŜeń pneumokokowych
młodzieŜy dzieci, zmniejszenie liczby zakaŜeń
inwazyjnych - posocznic i zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych, liczby zapaleń płuc i zapaleń
ucha środkowego wywoływanych przez bakterie
pneumokokowe, zmniejszenie nosicielstwa bakterii pneumokokowych w jamie nosowogardłowej, zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń.
Ponadto utrzymujący się w Polsce wysoki odsetek nosicielstwa pneumokoka w nosogardle u
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małych dzieci, jak równieŜ wysoki odsetek odporności na antybiotyki, a takŜe moŜliwość odwrócenia tendencji narastania tej oporności na
antybiotyki, kaŜe rozwaŜać konieczność bezwzględnego szczepienia dzieci z grupy wysokiego ryzyka.
Schemat działań podmiotów realizujących „Program profilaktyki zakaŜeń pneumokokowych
wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Bogoria
- Program realizowany będzie przez poradnie
ds. szczepień posiadającą kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia z terenu Gminy
Bogoria, których pracownicy dysponują wieloletnim doświadczeniem w szczepieniu
dzieci.
- Lekarz sprawujący opiekę lekarską nad
dziećmi w danym Ośrodku Zdrowia będzie
decydował o rejestracji osób objętych programem profilaktycznym do szczepienia.
- Rodzice beneficjentów programu zostaną
poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka
do określonego rodzaju szczepień. Dopiero
po uzyskaniu takiej informacji rodzice będą
mogli samodzielnie rejestrować dzieci w danej placówce w celu realizacji świadczenia.
- Szczepienia dzieci prowadzone będą pod
nadzorem lekarzy i przy udziale rodziców,
którzy wyraŜą chęć zaszczepienia swojego
dziecka znajdującego się wśród osób objętych programem

Kalendarz szczepień Koniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom
Wiek dziecka
2-6
miesięcy
7-11
miesięcy
12-23
miesiące
24 miesiące - 5 lat

Liczba dawek
3+1
2+1
2
1

Informacje o dawkowaniu
Trzy dawki, kaŜda po 0,5 ml przy zachowaniu odstępu przynajmniej 1 miesiąca pomiędzy dawkami. Czwartą dawkę zaleca się w drugim roku Ŝycia.
Dwie dawki, kaŜda po 0,5 ml przy zachowaniu odstępu przynajmniej 1 miesiąca pomiędzy dawkami. Trzecią dawkę zaleca się w drugim roku Ŝycia.
Dwie dawki, kaŜda po 0,5 ml przy zachowaniu odstępu przynajmniej 2 miesięcy pomiędzy dawkami.
Jednorazowa dawka

Z uwagi na schemat dawkowania szczepień,
wytyczne odnośnie grup ryzyka oraz moŜliwości
finansowe gminy, do programu zostały zakwalifikowane dzieci, które ukończyły 24 miesiąc Ŝycia, poniewaŜ otrzymują one odporność juŜ po
podaniu 1 dawki szczepionki.
Zgodnie z wytycznymi Programu ostatecznej
kwalifikacji do szczepienia dziecka dokonuje
lekarz. JednakŜe o wykonaniu świadczenia decydują rodzice lub opiekun prawny dziecka, w
tym celu koniecznym jest przedłoŜenie stosow-

nego oświadczenia o zgodzie na wykonanie
szczepienia (załącznik nr 1).
Osoby objęte akcją szczepień przeciw pneumokokom w momencie zgłoszenia się do szczepienia powinny posiadać ze sobą „ksiąŜeczkę zdrowia i szczepień”, w celu odnotowania faktu oraz
daty wykonania świadczenia oraz dokument
stwierdzający toŜsamość dziecka.
W razie nie zgłoszenia się dzieci zakwalifikowanych do szczepienia planowane jest stosowne
rozszerzenie Programu o inne grupy dzieci
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Załącznik Nr 1
do Programu profilaktyki zakaŜeń
pneumokokowych

OŚWIADCZENIE ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE
ŚWIADCZENIA W RAMACH REALIZACJI
„PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAśEŃ PNEUMOKOKOWYCH
WŚRÓD DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGORIA”
Uczestnik programu: ………………………………
(Imię)

………………………..……………..........
(Nazwisko)

Data urodzenia: .………../……......./……………....
dd
mm
rrrr

PESEL: …………………………………...............

Miejsce zamieszkania:
……………………………………………………………………………………...............................................................
Rodzaj wykonywanego świadczenia:
……………………………………………………………………....................................................................................
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30. sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.
z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) wyraŜam zgodę na wykonanie świadczenia zdrowotnego mojemu
dziecku/mojemu podopiecznemu w formie szczepienia przeciwko wyŜej określonej bakterii. Jednocześnie
oświadczam, iŜ jestem świadomy/a moŜliwości wystąpienia niepoŜądanych odczynów poszczepiennych,
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23. grudnia 2002r. w sprawie niepoŜądanych
odczynów poszczepiennych (Dz. U. z 2002r. Nr 241, poz. 2097 z późn. zm.).
.............................................................................
Data

.............................................................
Podpis (rodzica/opiekuna)

1108
UCHWAŁA Nr XXVII/165/08
RADY GMINY BOGORIA
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budŜetowych gminy o kwotę
21.306,00 zł
w tym:
dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 8.000,00 zł
- podatek od środków transportowych
dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę
12.000,00 zł
- odsetki bankowe
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dział 801 rozdział 80148 § 0830 o kwotę 1.300,00 zł
- odpłatność za wyŜywienie - stołówki szkolne
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dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę
6,00 zł
- zwrot nienaleŜnie pobranych świadczeń
§ 2. Dokonać przeniesienia planu dochodów budŜetowych

dział
700
750

rozdział
70005
75011
75023

756

75601
75615
75616

§
0750
2360
0690
0970
0350
0310
0910
0320
0460

Razem:

zmniejszenie

zwiększenie
6.500

1.000
1.000
4.000
500

rozdział
60016
60016

700
750
754

757
801

70005
75023
75412

75702
80101

80104

80114

§
4270
4300
2650
4210
4300
4140
4010
4110
4120
4210
4260
4280
4300
8070
4010
4110
4170
4210
4240
4270
4300
4440
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4440
4740
4210
4440
4740

podatek od działalności gospodarczej
podatek od nieruchomości - osoby prawne
odsetki od zaległych podatków
podatek rolny - osoby fizyczne
opłata eksploatacyjna

55.000
67.000
10.000
120.000
132.500

132.500

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budŜetowych o kwotę
21.306,00 zł
w tym:
dział 600 rozdział 60016 § 2650 o kwotę 5.000,00 zł
- dotacja dla ZGK na bieŜące utrzymanie dróg
gminnych
dział 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł
§ 4300 o kwotę
10.000,00 zł
dział
600

objaśnienia
najem i dzierŜawa mienia komunalnego
dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych
opłaty i dochody w administracji

zmniejszenie
9.519

5.000

dział 801 rozdział 80148 § 4220 o kwotę 1.300,00 zł
- zakup środków Ŝywności - stołówki szkolne
dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę
6,00 zł
- zwrot nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych
§ 4. Dokonać przeniesienia planu wydatków budŜetowych
zwiększenie

objaśnienia
drogi gminne - wydatki bieŜące

9.519
5.000 dotacja dla ZGK
zakup materiałów na drogi gminne
3.000 zakup usług - mienie komunalne
1.500 wpłaty na PFRON
500
200
20 wynagrodzenia i pochodne - OSP

1.220
200
200
100
18.800
3.900
350
100

odsetki od kredytów bankowych

481
200
159

948 na podstawie decyzji dyrektorów
30 szkół i przedszkoli
4.360

60
1.150
40
160
431
230
193
178
80
130
262
104
232
120
82
72
10
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80113

80110

80120

80146

80148

851

85153

85154
85154
852

85212

85219

85228

85295

853

85395

852
854

85219
85415

900

90002
Razem:

4010
4210
4300
4260
4280
4300
4370
4410
4440
4750
4010
4110
4120
4260
4440
4010
4110
4120
4300
4170
4410
4430
4210
4300
4330
4170
4210
4300
4410
3110
4010
4110
4120
4210
4260
4350
4370
4410
4300
4700
4740
4750
4010
4110
4120
4210
4270
4300
4370
4410
4010
4110
4120
4410
3110
4113
4123
4173
4300
4178
4219
4268
4358
4378
4749
4300
3240
3260
2650
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5.000 dowoŜenie uczniów
2.500
5.000
686

310
500
300
576

500 na podstawie decyzji dyrektorów
szkół i przedszkoli
400
2.700

2.722
22
319
319
232
27
1
260
200
200
500
606 przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi
1.750
500
1.156
5.612
4.808
316
12.239
979
7.361
205
361
366
379
506
401
1.342
714
500
579
2.019
634

zmiany na podstawie decyzji Kierownika OPS

1
2.000
321
310
200
221
771
306
17
482
1.626
26
9
35
1.626
90
679
235
14
131
679
500 operat szacunkowy kontenera
1 stypendia dla uczniów
1
73.520

1.300 dotacja dla ZGK
73.520
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§ 5. Dokonać zmian w załącznikach:
1. Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych - zał. nr 1
2. Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW zał. nr 2
3. Dotacje przedmiotowe - zał. nr 3
4. Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2008-2010 - zał. nr 4
5. Zadania inwestycyjne roczne w 2008r. - zał.
nr 5
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
Załączniki do uchwały Nr XXVII/165/08
Rady Gminy Bogoria
z dnia 30 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 4
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1109
UCHWAŁA Nr XXVII/166/08
RADY GMINY BOGORIA
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budŜetowych, które nie wygasają z upływem
roku budŜetowego 2008
Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z
późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

dział 852 rozdział 85295 § 6050
5. Opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej - EKOWODA
25.620,00 zł
dział 900 rozdział 90001 § 6050
Ogółem:
257.365,69 zł
§ 2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków wymienionych w § 1 do końca
III kwartału 2009 roku.

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budŜetowego na następujące zadania:
1. Wykonanie podziałów geodezyjnych działek
w celu poszerzenia dróg gminnych Niedźwiedź, Ceber, Wysoki Średnie
50.000,00 zł
dział 600 rozdział 60016 § 6050
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17.855,00 zł
dział 851 rozdział 85154 § 4210 12.855,00 zł
§ 4300
5.000,00 zł
3. Modernizacja budynku szkoły w Pęcławicach
pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej przygotowanie projektu
29.280,00 zł
dział 852 rozdział 85202 § 6050
4. Budowa budynku usługowego jadłodajni w
Bogorii
134.610,69 zł

§ 3. Środki finansowe na wydatki ujęte w
§ 1 są zgromadzone na wyodrębnionym rachunku pomocniczym Urzędu Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej

1110
UCHWAŁA Nr XXI/115/08
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 i 4 a
ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z póŜn. zm.) Rada
gminy w Złotej uchwala co następuje:
§ 1. Określa się górne stawki opłat za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli lub najemcy nieruchomo-

ści połoŜonych na terenie gminy Złota w wysokości:
1) za jednokrotne odebranie odpadów zmieszanych za pojemnik 120 l kwotę - 10,00 zł z
podatkiem VAT.
2) za jednokrotne odebranie odpadów zmieszanych za pojemnik 240 l kwotę 20.00 zł z
podatkiem VAT.
3) za jednokrotne odebranie odpadów wysegregowanych za pojemnik 120 l kwotę 9.00 zł
z podatkiem VAT.

Dziennik Urzędowy
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4) za jednokrotne odebranie odpadów wysegregowanych za pojemnik 240 l kwotę 18.00 zł z
podatkiem VAT.
5) za jednokrotne odebranie odpadów zmieszanych za kontener KP-7 kwotę 360.00 zł
netto.
6) za jednokrotne odebranie odpadów wysegregowanych za kontener KP-7 kwotę 340.00 zł
netto.

Poz. 1110 i 1111

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/58/2007 z
dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany
uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
w gminie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniki Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

Przewodniczący Rady Gminy: H. Krzak
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UCHWAŁA Nr XXI/116/08
RADY GMINY W ZŁOTEJ
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, Poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz.. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007r. Nr 109, poz.
747; z 2008r. Nr 116, poz. 730), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z
2006r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.
1484; z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1825; z 2008r. Nr 116, poz. 730) oraz art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8,
poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143,
poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz.
708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z
2007r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120,

poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008r. Nr 118, poz.
745) zarządza się co następuje:
§ 1.1. Zarządza się pobór podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od
nieruchomości powierza się sołtysom poszczególnych wsi Gminy Złota.
3. Pobrane w danym miesiącu podatki
powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych od
dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika
zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.
4. Za pobór podatków ustala się prowizję
dla sołtysów zgodnie z ustalonymi zasadami w
odrębnej uchwale.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/14/2006 Rady
Gminy w Złotej z dnia 13 grudnia 2006r. w
sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Krzak
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UCHWAŁA Nr XXI/117/08
RADY GMINY W ZŁOTEJ
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany uchwały NR XX/106/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
12
36
40

Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730) uchwala się co następuje:
§ 1.1. W uchwale Nr XX/106/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2008 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do uchwały
- pozycja: trzy osie i więcej otrzymuje następujące brzmienie:

36
40

1960,00
1990,00
2210,00

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzys-

2006,00
2018,00
2656,00

kiego i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009
roku.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Krzak

1113
UCHWAŁA Nr XXI/118/08
RADY GMINY W ZŁOTEJ
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Złota
Działając na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr. 97, poz. 674 - tekst jednolity,
z późn. zm.) 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. zmianami) oraz
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r.

Nr. 22, poz. 181 ze zm. Dz. U. z 2006 nr. 43, poz.
293 Dz. U. z 2007 Nr. 56 poz. 372) uchwala się co
następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złota w brzmieniu
określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Regulamin został uzgodniony ze
związkami działającymi na terenie Gminy Złota
tj. z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Złotej.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
-

§ 4. Tracą moc uchwały:
Uchwała nr XIII/63/08 Rady Gminy w Złotej z
dnia 10 marca 2008 roku w sprawie określania regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Złota oraz Uchwała XVI/90/08 w
sprawie zmiany uchwały nr XlII/63/08 Rady
Gminy Złota z dnia 10 marca 2008 roku w

Poz. 1113

sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Złota.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Krzak

Załącznik do uchwały Nr XXI/118/08
Rady Gminy w Złotej
z dnia 30 grudnia 2008r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Złota
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Wynagrodzenie nauczyciela składa
się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
i dodatków socjalnych określonych w art. 54
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 tekst jednolity z późn. zm).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
określa art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 tekst jednolity, z późn. zm.) i wynika ono z posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji, wymiaru zajęć obowiązkowych oraz jego stopnia
awansu zawodowego i jest ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz.
181; Dz. U z 2006 nr 43, poz. 293, Dz. U z 2007
nr 56, poz 372)
3. W 2009 rok przewiduje się środki na
podwyŜszenie minimalnych stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu MENiS
4. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość:
1) dodatku motywacyjnego;
2) dodatku funkcyjnego;

3) dodatku za pracę w warunkach trudnych i
uciąŜliwych;
4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
5) nagrody ze specjalnego funduszu nagród;
6) dodatku mieszkaniowego.
5. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1) zasiłku na zagospodarowanie;
2) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę;
3) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
4) wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego
w stan nieczynny;
5) nagród jubileuszowych;
6) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
7) wynagrodzenia za okres ferii szkolnych i urlopów określają odpowiednio przepisy ustawy z
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2006r. Nr 97, poz. 674 - tekst jednolity, z późn.
zm.) oraz inne przepisy prawa.
6. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) nauczycielach bez bliŜszego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach, przedszkolach;
2) szkołach - rozumie się przez to kaŜdą szkołę,
przedszkole albo zespół szkół;
3) placówkach - rozumie się przez to kaŜdą
szkołę, przedszkole albo zespół szkół;
4) klasie - rozumie się przez to takŜe oddział lub
grupę
5) uczniu - rozumie się przez to takŜe wychowanka.
6) Karta Nauczyciela - rozumie się przez to:
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Kartę Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr. 97, poz. 674 tekst jednolity z późn. zm.).
7. Regulamin obejmuje nauczycieli wszystkich placówek.
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Rozdział 1
Dodatek motywacyjny
§ 2.1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny wynosi 5 % sumy płac zasadniczych nauczycieli danej placówki.
2. Wartość przyznanego dodatku motywacyjnego wynosi miesięcznie od 5 do 10 % wynagrodzenia zasadniczego.
3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktycznych i wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami lub opiekunami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) wysoka jakość świadczonej pracy, w tym
związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
udział w doskonaleniu warsztatu pracy
oraz w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o mienie szkoły i poszerzanie
bazy dydaktycznej,
e) prawidłowe i estetyczne prowadzenie
wymaganej dokumentacji,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) wysoka, aktualna ocena pracy, potwierdzona
stosowną dokumentacją;
4) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, w tym:
a) opiekowanie się samorządem uczniowskim, organizacjami harcerskimi lub innymi organizacjami uczniowskimi i młodzieŜowymi działającymi w szkole,
b) inicjowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi statuto-

c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)

wą działalności w zakresie oświaty i wychowania,
aktywny udział w pracach komisji
przedmiotowych i rady pedagogicznej
placówki,
udział w przygotowaniu uczniów do
olimpiad, konkursów i innych form
współzawodnictwa,
udział w przygotowaniu olimpiad, konkursów przedmiotowych i sprawnościowych oraz innych form współzawodnictwa organizowanych w siedzibie placówki w najbliŜszym środowisku,
udział w organizowaniu szkolnych, międzyszkolnych lub środowiskowych imprez i uroczystości okolicznościowych i
patriotycznych,
przejawianie róŜnych form aktywności w
ramach wewnętrznego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
inicjowanie wspólnych przedsięwzięć nauczycieli w zakresie profilaktyki wśród
dzieci i młodzieŜy w środowisku lokalnym,
podejmowanie współpracy przez nauczycieli
poszczególnych
placówek,
zmierzających do realizacji zadań statutowych tych placówek.

4. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach, przy
ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego
naleŜy obok warunków wymienionych w ust. 3
uwzględniać zaangaŜowanie dyrektora w czynności wynikające z kierowania placówką, a w
szczególności:
1) prawidłowość organizacji pracy placówki;
2) tworzenie atmosfery i warunków do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników;
3) tworzenie atmosfery i warunków do współpracy wszystkich organów i organizacji działających w placówce oraz umiejętność inicjowania takiej współpracy;
4) dbałość o mienie placówki i zabieganie o
polepszenia istniejącej bazy;
5) prawidłowe dysponowanie przyznanymi
placówce środkami budŜetowymi,
6) efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie;
7) dbałość o pozytywny wizerunek placówki i
promowanie jej osiągnięć w środowisku lokalnym;
8) sprawność organizacyjna i menedŜerska w
nawiązywaniu współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi.

Dziennik Urzędowy
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5. Dodatek motywacyjny przyznaje się
kwotowo na czas określony, ale nie krótszy niŜ
3 miesiące i nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy.
6. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
zatrudnionych w placówce, w granicach posiadanych środków finansowych, ustala dyrektor
placówki.

Poz. 1113

moŜe nastąpić po upływie okresu umoŜliwiającego ocenę jego pracy.
8. Ustalone w placówce zasady i kryteria
przyznawania dodatku motywacyjnego uwzględniają wymogi, o których mowa w ust. 3 i 4.
9. Dodatek motywacyjny dla dyrektora
ustala Wójt w oparciu o wymogi, o których mowa w ust. 3 i 4.

7. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela rozpoczynającego pracę w placówce
Rozdział 2
Dodatek funkcyjny
§ 3.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
placówki, przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielowi z tytułu:
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie
Dyrektor szkoły kaŜdego typu, liczącego:
- do 8 oddziałów
- 9 i więcej
- wicedyrektor:
Pozostałe dodatki:
- opiekun staŜu,
- wychowawca klasy, oddział

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się w szczególności pod uwagę:
1) prawidłowość organizacji pracy placówki;
2) poprawność pod względem formalnoprawnym podejmowanych decyzji oraz ich
zasadność;
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników placówki;
4) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem placówki;
5) liczbę uczniów;
6) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w placówce;
7) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi;
8) terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań;
9) prawidłowość współpracy z samorządem
terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną
i samorządem uczniowskim;
10) współdziałanie ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli placówki.

1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu;
2) powierzenia wychowawstwa klasy;
3. Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich
wysokość zawiera tabela:
Miesięcznie
(kwota lub % wynagrodzenia
zasadniczego)
30-40 %
35-50 %
30-35 %
70 zł
68 zł

5. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
wymienione w ust. 1 i 2 w zastępstwie. Prawo
do dodatku powstaje od 1 dnia miesiąca po
upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia
obowiązków i wygasa z 1 dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych
obowiązków.
6. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 3, w granicach określonych
tabelą i w oparciu o kryteria określone w ust. 4
ustala dla dyrektorów placówek Wójt.
7. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych tabelą i w oparciu o kryteria
określone w ust. 4 ustala dla wicedyrektorów i
innych stanowisk kierowniczych przewidzianych
w statucie placówki, dyrektor placówki.
8. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wymienionych w ust. 2 ustala dyrektor,
w oparciu o tabelę zamieszczoną w ust. 3.

Dziennik Urzędowy
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9. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna
staŜu przysługuje za kaŜdą osobę powierzoną
danemu nauczycielowi.
10. Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa przysługuje za kaŜdą powierzoną klasę, oddział -niezaleŜnie od wymiaru czasu pracy
nauczyciela. Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa w klasach łączonych wypłaca się jako
jedno wychowawstwo.
11. W razie zbiegu tytułu do dwóch lub
więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi
przysługują wszystkie.
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12. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności pracy;
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;
3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub
funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca - od tego dnia.

Rozdział 3
Dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciąŜliwych
§ 4.1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciąŜliwych warunkach przysługuje z
tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Wykaz trudnych i uciąŜliwych warunków
pracy stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego tytułu określa § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości wynagrodzenia
zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową,
wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i
zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z
2005r. Nr. 22, poz. 181; Dz. U z 2006r nr 43, poz.
293, Dz. U z 2007 nr 56 poz. 372)
§ 5.1. Za prace w trudnych warunkach
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:
1) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
szkołach podstawowych
2. Za pracę w warunkach uciąŜliwych
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:
1) zajęć z dziećmi i młodzieŜą, u których występuje naruszenie sprawności organizmu zgodnie

z § 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 66, poz.
604, z późn. zm.).
3. Wysokość dodatku za trudne warunki
pracy, o których mowa w ust. 1 wynosi odpowiednio:
1) dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1,
pkt. 1-25 % stawki godzinowej osobistego
wynagrodzenia zasadniczego, za kaŜdą przepracowaną godzinę;
4. Wysokość dodatku za uciąŜliwe warunki
pracy, o których mowa w ust. 2 wynosi odpowiednio:
1) dla nauczycieli, o których mowa w ust. 2,
pkt. 1-25 % stawki godzinowej osobistego
wynagrodzenia zasadniczego, za kaŜdą przepracowaną godzinę;
5. Dodatki wymienione w ust. 3 i 4 wypłacane są za godziny faktycznie odbyte.
6. W razie zbiegu prawa do dodatków, o
których mowa w ust. 3 i ust. 4 nauczycielowi
przysługuje kaŜdy z tych dodatków.

Rozdział 4
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.
§ 6.1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji
programu nauczania w szkołach nauczyciel moŜe być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadaną
specjalnością, których liczba nie moŜe przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi
większej liczby godzin ponadwymiarowych moŜe nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w
wymiarze nie przekraczającym 1/2 tygodniowe-

go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Dyrektorom i wicedyrektorom będącym nauczycielami oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w placówkach mogą być, po
uzyskaniu zgody Wójta, przydzielane godziny
ponadwymiarowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 - Karty Nauczyciela. Dotyczy to
równieŜ nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko kierownicze.
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2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem
dodatków za warunki pracy.
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc minimalną
stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, wynikającą z tabeli zaszeregowania (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy jeŜeli taki dodatek
przysługuje) przez miesięczną liczbę godzin,
będącą wynikiem przemnoŜenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a przez 4,16 - z zaokrągleniem
do pełnych godzin, w ten sposób, Ŝe czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a od 0,5 godziny liczy
się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel
nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6. W przypadku zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane będzie jedynie za pierwszy dzień przerwy. Za pozostałe dni
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
nie przysługuje.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane będzie za dni, w których
nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn
leŜących po stronie pracodawcy, m.in.:
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1) wyjazdu dzieci na wycieczkę lub imprezę;
2) rekolekcji;
3) udziału nauczyciela w konferencji metodycznej.
8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia zaczynają się
lub kończą w środku tygodnia - za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć określony
w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu,
nie moŜe być jednak większa niŜ liczba godzin
przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.
9. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje
w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
10. Wynagrodzenie za godziny doraźnych
zastępstw przysługuje w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.
11. Nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, nie
przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
12. Dyrektorowi szkoły przysługuje prawo
do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych, w wyjątkowych sytuacjach gdy brak innego nauczyciela do prowadzenia zajęć.

Rozdział 5
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 7.1. Zachowuje się specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z
przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół.
2. Z wyodrębnionego funduszu, o którym
mowa w ust. 1 przeznacza się:
1) 0,3 % środków na nagrody organu prowadzącego zwane Nagrodą Wójta;
2) 0,7 % środków na nagrody Dyrektora Szkoły.

3. Nagrody, o których mowa w ust. 2, są
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.
4. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
1 roku.
5. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody
Wójta występuje:

Dziennik Urzędowy
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1) dyrektor placówki - dla nauczyciela zatrudnionego w tej placówce;
2) organ nadzoru pedagogicznego - dla dyrektora lub nauczyciela placówki;
3) Kierownik GZEASiPS - dla dyrektora szkoły.
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13)
14)

6. Wnioski o nagrodę Wójta, o których
mowa w ust. 5 składa się w terminie do dnia
30 września kaŜdego roku.
7. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 5
określa załącznik do niniejszego regulaminu.
8. Nagroda, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada wysoką ocenę pracy pedagogicznej oraz
spełnia co najmniej 5 z następujących kryteriów:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzanych
w szkole;
2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału
w konkursach, zawodach, turniejach, olimpiadach szczebla co najmniej powiatowego;
3) posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej
i opiekuńczej;
4) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowuje publikacje fachowe związane z działalnością zawodową;
5) przygotowuje i wzorowo organizuje okolicznościowe uroczystości szkolne lub angaŜuje się
w organizację uroczystości patriotycznych;
6) przygotowuje lub bierze udział w organizacji
imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
7) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole organizując wycieczki
umoŜliwiające uczniom udział w Ŝyciu kulturalnym (koncerty, wystawy, spektakle) oraz
wycieczki, obozy i rajdy krajoznawczoturystyczne;
8) organizuje w szkole letni lub zimowy wypoczynek dla młodzieŜy;
9) zabiega o pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej i uzyskuje wymierne
efekty w tej pracy;
10) prowadzi lub organizuje działalność w zakresie zapobiegania i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród młodzieŜy szkolnej,
a w szczególności narkomanii i alkoholizmu;
11) organizuje współpracę szkoły z instytucjami
oraz organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i usuwania wszelkich
przejawów patologii społecznej;
12) podejmuje inicjatywy w ramach rady pedagogicznej, zmierzające do zapewnienia i po-

15)

16)
17)

18)
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prawy efektywności kształcenia i wychowania oraz higieny i bezpieczeństwa uczniów
lub wychowanków;
organizuje i rozwija formy współpracy i
współdziałania rodziców w Ŝyciu szkoły;
organizuje i rozwija formy współpracy szkoły
z organizacjami harcerskimi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w środowisku
lokalnym, które prowadzą statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;
uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego i bierze aktywny
udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia;
udziela pomocy nauczycielowi podejmującemu pracę w zawodzie nauczycielskim;
wspiera działalność szkolnych organizacji
uczniowskich lub młodzieŜowych podejmując opiekę nad tymi organizacjami i uzyskuje
korzystne rezultaty w organizowaniu samorządności uczniowskiej;
dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz.

9. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówce, kandydaci do nagrody powinni spełniać co najmnie 3
wymienion w ust. 8 oraz co najmniej 4 kryteria
w zakresie organizacji placówki, do których zalicza się w szczególności:
1) prawidłowo organizuje pracę placówki tworząc warunki do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników oraz systematycznie nadzoruje pracę wszystkich organów
działających w placówce;
2) twórczo wykorzystuje wyniki wewnętrznej i
zewnętrznej oceny pracy placówki;
3) ze szczególną starannością dba o mienie placówki i zabiega o polepszenia istniejącej bazy;
4) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole
lub placówce środkami budŜetowymi;
5) uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu
środków finansowych z innych źródeł i
optymalnie nimi dysponuje;
6) dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz;
7) posiada wymierne efekty organizacyjne i
menedŜerskie we współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi.
10. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę Wójta, otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
11. Dyrektor placówki ustala kryteria i tryb
przyznawania nagród dyrektora po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej.
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Rozdział 6
Dodatek mieszkaniowy
§ 8.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin na terenie
wiejskim i posiadającym kwalifikację do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie złotych:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 46
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 61
3) przy trzech osobach w rodzinie - 76
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 92
3. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z
nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.

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

Rozdział 7
Przepisy końcowe
§ 9.1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, określony w umowie o pracę.

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

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

4. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o
których mowa w ust. 2, oblicza się mnoŜąc liczbę
dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 3.
§ 10.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od
1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
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WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY
WÓJTA GMINY
ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy
Panu/Pani ……………………………………………………………………………………………………………………..
urodzonemu/ej dnia ………………………………………………………………………………………………………..
wykształcenie ………………………………………………………………………………………………………………..
staŜ pracy w szkole lub placówce ………………………………………………………………………………………..
zatrudnionemu/ej w ………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
stanowisko …………………………………………………………………………………………………………………..
dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, wójta, dyrektora ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(rok otrzymania)
ostatnia ocena pracy nauczyciela ………………………………………………………………………………………
(data i stopień)

Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

Opinia rady pedagogicznej
Dyrektor składający wniosek
…………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………….
(pieczęć)

…………………………..
(podpis)
Wójt Gminy
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1114
UCHWAŁA Nr XXI/119/08
RADY GMINY W ZŁOTEJ
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51 ust 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 165, art. 167, art. 173, art. 184, art. 186,
art. 188 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249
poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się planowane dochody budŜetowe o kwotę
12 922 zł
w tym:
1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi o kwotę
4 300 zł
w tym: § 2700 - Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieŜących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
4 300 zł
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę
6 000 zł
w tym: § 0870 - Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
6 000 zł
3. W dziale 758 - RóŜne rozliczenia, w rozdziale
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego o
kwotę
2 622 zł
w tym: § 2920 - Subwencje ogólne z budŜetu
państwa
2 622 zł
§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetowe o kwotę
169 401 zł
w tym:
1. W dziale 750 - Administracja publiczna, w
rozdziale 75023 - Urzędy gmin miast i miast
na prawach powiatu) o kwotę
15 200 zł
w tym: § 4300 - Zakup usług pozostałych
8 700 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800 zł
§ 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe 2 400 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
1 000 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej
1 300 zł
2. W dziale 750 - Administracja publiczna, w
rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę
30 000 zł

3.

4.

5.

6.

7.

w tym: § 4300 - Zakup usług pozostałych
30 000 zł
W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w
rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę
1 500 zł
w tym: § 8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, poŜyczek i
kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego
1 500 zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę
50 531 zł
w tym: § 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
23 800 zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
4 377 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
350 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
5 601 zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet
1 442 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 785 zł
§ 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe
405 zł
§ 4430 - RóŜne opłaty i składki
1 814 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
5 536 zł
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
469 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych,
a tym programów i licencji
802 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
2 150 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę
9 566 zł
w tym: § 4010 - Wynagrodzenia osobowe
pracowników
6 800 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
1 486 zł
§ 4260 - Zakup energii
1 280 zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w
rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 11 300 zł
w tym: § 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
8 700 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych 2 600 zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w
rozdziale 80113 - DowoŜenie uczniów do
szkół o kwotę
4 983 zł
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9.

10.
11.

w tym: § 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
3 791 zł
§ 4430 - RóŜne opłaty i składki
1 192 zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół o kwotę
20 813 zł
w tym: § 4010 - Wynagrodzenia osobowe
pracowników
14 746 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
3 459 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
541 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
1 067 zł
§ 4260 - Zakup energii
1 000 zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w
rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę
4 996 zł
w tym: § 4300 - Zakup usług pozostałych
4 996 zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale
85295 - Pozostała działalność o kwotę 2 292 zł
w tym § 3110 - Świadczenia społeczne 2 292 zł
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę
18 220 zł
w tym: § 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe
15 300 zł
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 2 920 zł

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budŜetowe o kwotę
182 323 zł
w tym:
1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01030 - Izby rolnicze o kwotę 1 600 zł
w tym: § 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
1 600 zł
2. W dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale
60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę
4 000 zł
w tym: 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
4 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 a
3. W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) o kwotę
20 000 zł
w tym: § 4010 - Wynagrodzenia osobowe
pracowników
20 000 zł
4. W dziale 750 - Administracja publiczna, w
rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę
30 000 zł
w tym: § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
30 000 zł
5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę
84 311 zł
w tym: § 4010 - Wynagrodzenia osobowe
pracowników
69 711 zł
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§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budŜetowych
14 600 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3a
W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w
rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 20 000 zł
w tym: § 4010 - Wynagrodzenia osobowe
pracowników
20 000 zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w
rozdziale 80113 - DowoŜenie uczniów do
szkół o kwotę
500 zł
w tym: § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
500 zł
W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o
kwotę
500 zł
w tym: § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
500 zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale
85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę
2 292 zł
w tym § 4010 - Wynagrodzenia osobowe
pracowników
2 292 zł
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę
18 220 zł
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
100 zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposaŜenia 20 zł
§ 4248 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
13 100 zł
§ 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
2 550 zł
§ 4308 - Zakup usług pozostałych
1 400 zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych
240 zł
§ 4758 - Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
700 zł
§ 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
110 zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, w rozdziale 92116 - Biblioteki o
kwotę
500 zł
w tym: § 2480 - Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 500 zł
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w
rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu o kwotę
400 zł
w tym: § 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
400 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Krzak
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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