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1143
UCHWAŁA Nr XXXI/209/2009
RADY MIEJSKIEJ OśARÓW
z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 roku z późn. zm.) w związku z art. 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska w OŜarowie uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć wydatki budŜetowe o kwotę
1.015.000 zł
Dział 600 rozdz.. 60016 § 6050 o kwotę 500.000 zł
/droga - Janowice
Dział 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 15.000 zł
Dział 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 500.000 zł
/kanalizacja /Karsy-Czachów-Sobów/

§ 2. Zmniejszyć wydatki budŜetowe o kwotę
1.015.000 zł
Dział 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 15.000 zł
Dział 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 1.000.000 zł
/stadion/
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek
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1144
UCHWAŁA Nr XXVIII/151/09
RADY GMINY W GÓRNIE
z dnia 5 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania
nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Górno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
ze zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. i 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 i wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym
od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z 2005r. z póź.
zm.) - uchwala się co następuje:

wania nauczycielom szkół na terenie gminy
Górno dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania
nagród i innych świadczeń oraz wysokość i
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Sikora

§ 1. Uchwala się Regulamin określający
wysokość oraz szczegółowe warunki przyzna-

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/151/09
Rady Gminy w Górnie
z dnia 5 lutego 2009r.

Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a takŜe wysokość
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązującego
od 1 stycznia 2009.
§ 1.1). Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
a). szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub
placówek, dla której organem prowadzącym
jest gmina Górno
b). dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w pkt 1,

c). roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
d). klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,
e). uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,
f). tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia.

Dodatek motywacyjny
§ 2.I). Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1). Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a). uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków

pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
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b). umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c). pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
2). jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w
szczególności:
a). systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b). podnoszenie umiejętności zawodowych,
c). wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d). dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e). prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,
f). rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
g). przestrzeganie dyscypliny pracy,
h). posiadanie wyróŜniającej oceny pracy
3). ZaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a). udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b). opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły.
4). Przepracowanie w danej szkole co najmniej
3 miesięcy.
§ 3.1). Dodatek motywacyjny dla nauczyciela od 6 % - 13 % wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-

Poz. 1144

ślony, nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie dłuŜszy niŜ
jeden rok szkolny.
2). Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela oraz okres jego przyznania,
uwzględniając poziom spełniania warunków, o
których mowa w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Wójt Gminy.
3). Dodatek motywacyjny dla dyrektora od
10 % - 15 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie dłuŜszy niŜ
jeden rok szkolny.
4). Dodatek motywacyjny przyznaje się w
ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
5). Dodatek motywacyjny wypłaca się z
góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
6). Dodatek motywacyjny nie przysługuje
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia
i podczas przebywania w stanie nieczynnym.
7). Nauczyciela, dyrektora moŜna pozbawić lub obniŜyć mu wysokość przyznanego dodatku za: nierzetelne i nieterminowe wywiązywanie się z poleceń słuŜbowych i powierzonych
zadań, nie wywiązywanie się z obowiązków, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
8). Pozbawienie lub obniŜenie dodatku motywacyjnego następuje począwszy od 1-go dnia
następnego miesiąca kalendarzowego.

Dodatek funkcyjny
§ 4.1). Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko:
a). dyrektora lub inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szkoły
b). wychowawstwo klasy
Lp.
1.

2.

Stanowisko
Dyrektor szkoły lub placówki liczącej:
do 8 oddziałów
od 9 do 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły, placówki

3.

Opiekun staŜu

4.

Wychowawca klasy w szkole

5.
5.

Wychowawca klas łączonych
Wychowawca oddziału przedszkolnego

6.

Kierownik świetlicy

c). sprawowanie funkcji opiekuna staŜu, doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniŜszej tabeli:
Miesięcznie w złotych (od - do)
400-800
500-900
900-1200
300-500
n-la staŜysty - 50
n-la kontraktowego - 40
do 15 uczniów - 70
do 19 uczniów - 80
od 20 uczniów - 100
100
do 15 uczniów - 70
do 19 uczniów - 80
od. 20 uczniów - 100
200-300
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§ 5.1). Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 4 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeŜeli
powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
2). Dodatki funkcyjne, o których mowa w
ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które, nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia stanowiska i wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego

Poz. 1144

pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
3). Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
4). Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy uwzględniając: wielkość placówki, jej specyfikację, warunki organizacyjne, wyniki pracy w szkole, warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich funkcjonuje szkoła.
5). Dla wicedyrektora szkoły i nauczycieli
dodatek funkcyjny ustala Dyrektor Szkoły.

Dodatek za warunki pracy.
§ 6.1). Nauczycielom pracującym w trudnych i uciąŜliwych warunkach przysługuje z tego
tytułu dodatek za warunki pracy.
2). Dodatek przysługuje w wysokości:
a). za pracę w warunkach trudnych w kwocie
7 zł za jedną godzinę pracy,
b). za pracę w warunkach uciąŜliwych 5 zł za
jedną godzinę pracy.

3). Wykaz prac wykonywanych w warunkach trudnych i uciąŜliwych stanowiących podstawę do przyznania dodatku określają rozporządzenia.
§ 7.1). Wysokość dodatku za warunki pracy, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora - Wójt Gminy.
2). Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu.

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1). Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2). Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeŜeniem
ust. 3, w sposób określony w ust. 1.
3). Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedna godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3, ustala
się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
4). Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje
się mnoŜąc odpowiedni wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten

sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5). Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje, za dni, w których nauczyciel nie
realizuje zajęć z powodu świąt przypadających w
dni robocze, przerw przewidzianych przepisami
o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania i
kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6). Nauczycielom, którzy w dniu wolnym
od pracy realizują zajęcia wynikające z harmonogramu zajęć w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły, a nie otrzymują za ten dzień dnia wolnego, przysługuje wynagrodzenie za efektywnie
przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie
więcej jednak niŜ za 4 godziny.
§ 9.1). Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 8, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
§ 10.1). Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
wypłaca się z dołu tj. w terminie wypłaty wynagrodzenia za następny miesiąc.
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Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 11.1). Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym Ŝe:
a). 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektora
b). 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego
2). Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzaleŜnione jest w szczególności od:
a). posiadania wyróŜniającej oceny pracy
b). otrzymywania w danym roku szkolnym lub
w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co
najmniej sześć miesięcy
c). legitymowania się wybitnymi osiągnięciami
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej.
3). Nagrody nauczycielom przyznają:
a). ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców
b). ze środków o których mowa w ust. 1 ppkt. b
- Wójt Gminy
Nagrody Wójta Gminy Górno są przyznawane
dyrektorom na podstawie następujących kryteriów:
1) wzorowe organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz kierowanie nim
zgodnie z wymaganiami reformy edukacji,
potrzebami społecznymi i regionalnymi,
2) zapewnienie uczniom i pracownikom pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
3) prawidłowe gospodarowanie środkami i
mieniem szkoły, przestrzeganie dyscypliny
budŜetowej,
4) prowadzenie polityki kadrowej zgodnej z potrzebami szkoły w oparciu o przepisy Karty
Nauczyciela i Kodeksu Pracy
5) realizowanie zaleceń organu prowadzącego i
organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
6) zaangaŜowanie i przejawianie inicjatywy w
pracy mającej na celu rozwój kierowanej szkoły,
7) osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
8) podejmowanie efektywnych działań na rzecz
poprawy i rozwoju bazy szkoły,
9) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych

10) inspirowanie nauczycieli i stwarzanie im
sprzyjających warunków do podnoszenia
kwalifikacji,
11) tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne
rozwiązywanie konfliktów.
Nagrody Wójta Gminy Górno są przyznawane
nauczycielom na podstawie następujących kryteriów:
1) posiadanie najwyŜszej oceny pracy pedagogicznej,
2) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu
potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne,
3) podejmowanie działalności innowacyjnej w
zakresie wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
4) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu,
potwierdzonych zakwalifikowaniem uczniów
do udziału w zawodach na szczeblu wojewódzkim,
centralnym,
zajęciem
przez
uczniów miejsc I-III w konkursach przedmiotowych i innych zawodach, przeglądach, festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
5) przygotowanie i organizowanie znaczących
uroczystości szkolnych i środowiskowych,
6) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
7) organizowanie i prowadzenie letniego lub
zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy,
8) zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub
patologicznych,
9) prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieŜy, w
szczególności narkomanii i alkoholizmu,
10) udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy
Górno moŜe wystąpić:
1) w stosunku do nauczyciela - dyrektor szkoły,
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, dotyczy
to takŜe nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole,
2) w stosunku do dyrektora szkoły - wizytator
nadzorujący szkołę, Rada Rodziców, Wójt
Gminy Górno
Nagroda nie jest wliczana do podstawy wymiaru
zasiłku przysługującego za okres nieobecności z
powodu niezdolności do pracy wskutek choroby
lub konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 105

 5274 

zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W/w nagrodę nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.
Zasady przyznawania nagród ze środków przeznaczonych na nagrody dyrektora szkoły określa
regulamin przyznawania nagród opracowany
przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Poz. 1144

§ 12.1). Nagrody, o których mowa w § 11,
są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadninych przypadkach Wójt lub Dyrektor
moŜe przyznać nagrodę w innym czasie. Aktu
wręczenia nagrody dokonuje Wójt lub upowaŜniona przez niego osoba.

Dodatek mieszkaniowy
§ 13.1). Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze - nie niŜszym niŜ 1/2 etatu we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę i posiadającemu kwalifikacje do
zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2). Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
a). przy jednej osobie w rodzinie - 21 zł
b). przy dwóch osobach w rodzinie - 28 zł
c). przy trzech osobach w rodzinie - 35 zł
d). przy czterech i więcej osobach w rodzinie 42 zł
3). Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z
nim zamieszkujących: współmałŜonka, a takŜe
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu
rodziców i dzieci - do 18 roku Ŝycia, a jeŜeli się
uczą do 25.
4). Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.

5). Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na
ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy.
6). Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
a). niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego
b). od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie
7). Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
a). nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie
b). pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego
c). odbywanie 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
d). korzystania z urlopu wychowawczego
8). Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
wypłaca się miesięcznie z góry

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

b). za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do
dodatku lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca
3). 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 otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Dodatek
wlicza się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.
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4). Dodatek za wysługę lat wypłacany jest
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Na posiedzeniu negocjacyjnym w dniu
23.01.2009 w Urzędzie Gminy w Górnie w obecności przedstawicieli Związków Zawodowych i
Komisji Oświaty oraz przedstawicieli organu

Poz. 1144 i 1145

prowadzącego po przedyskutowaniu wszystkich
punktów regulaminu strony przyjęły regulamin
w podanym kształcie obowiązujący od dnia
23.01.2009r. z mocą obowiązującą od 1-go
stycznia 2009 roku.

Przedstawiciele Samorządu Gminy

Przedstawiciele Związków Zawodowych

[przyp. red. - 5 podpisów nieczytelnych]

[przyp. red. - 3 podpisy nieczytelne]

1145
UCHWAŁA Nr XXXV/306/08
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 16 grudnia 2008r
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Iwaniska na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1,
art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 lit. a i b, 13, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art.
188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budŜetu gminy w wysokości
18 805 744 zł,
z tego:
a) dochody bieŜące
16 099 304 zł
b) dochody majątkowe
2 706 440 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości 20 881 174 zł,
z tego:
a) wydatki bieŜące
15 041 874 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
7 840 307 zł
- dotacje
630 000 zł
- wydatki na obsługę długu
314 300 zł
- wydatki przypadające do spłaty w danym
roku budŜetowym, zgodnie z zawartą
umową, z tytułu poręczeń i gwarancji
34 375 zł
b) wydatki majątkowe
5 839 300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3 i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości
4 627 390 zł,
a) wydatki bieŜące
159 990 zł
b) wydatki majątkowe
4 467 400 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.
§ 3.1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
2 075 430 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2 075 430 zł,
2. Przychody budŜetu w wysokości 2 865 300 zł,
rozchody w wysokości 789 870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
- 30 000 zł,
2) celową w wysokości
- 2 000 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe
- 2 000 zł,
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 63 000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63 000 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej
kwocie dla rachunków dochodów własnych jed-
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nostek budŜetowych: dochody - 170 300 zł; wydatki - 170 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
- 460 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych na
łączną kwotę - 170 000 zł, zgodnie załącznikiem
nr 9.
§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 5 000 zł,
2) wydatki - 7 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie
600 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie
2 075 430 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów - w kwocie
789 870 zł;
§ 11. UpowaŜnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości
600 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:

3)

4)
5)

6)

Poz. 1145

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków
Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do
wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2010 roku
dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budŜetowej z
wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich
programach inwestycyjnych,
dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
przekazania kierownikom jednostek budŜetowych, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym (2010)
lokowania wolnych środków budŜetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu
gminy.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wój-

towi.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki
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Poz. 1145, 1146 i 1147
Załączniki do uchwały Nr XXXV/306/08
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 16 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4
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Załącznik Nr 4a
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Załącznik Nr 4b
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Załącznik Nr 5
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Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9
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Poz. 1145, 1146 i 1147

Załącznik Nr 10

1146
UCHWAŁA Nr XIX/93/08
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie wyboru banku obsługującego budŜet gminy Secemin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271
Nr 214, poz. 1806), art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm) Rada Gminy uchwala co
następuje:

Gminy Secemin na okres od 01 stycznia 2009
roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
01 stycznia 2009 roku

§ 1. Wybiera się Bank Spółdzielczy w Koniecpolu Oddział Secemin z siedzibą w Seceminie ul. Plac Wolności 15 do obsługi budŜetu

Przewodniczący Rady Gminy: B. Wasik

1147
UCHWAŁA Nr XIX/94/08
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 82 ust. 1
pkt 2, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1,
pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, lit. a i b, 13, 15, ust. 2 pkt. 1,
2, ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005

roku (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz 2104 z późn.
zmianami) Rada Gminy Secemin uchwala:
§ 1.1. Zwiększyć dochody budŜetu gminy
2008 roku w kwocie - 18.964 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w wysokości - 12.053.982 zł
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2. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy 2008
roku w kwocie - 18.964 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w
wysokości - 13.588.817 zł
§ 2. Wprowadza się do budŜetu gminy dotacje według decyzji L.dz.O-13/OPP/4282/KS/2008
Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski z dnia 27 listopada 2008 roku
na realizację programu „Uczeń na wsi” w dziale
801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 2440 - dotacje celowe

Poz. 1147

otrzymane z funduszy celowych na realizacje
zadań bieŜących jednostek sektora finansów
publicznych w kwocie - 18.876 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: B. Wasik
Załączniki do uchwały Nr XIX/94/08
Rady Gminy Secemin
z dnia 30 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
w sprawie: zwiększenia dochodów budŜetu gminy na 2008 rok
Dział
756

Rozdział

§

Zwiększenie
88
88
88
18.876
18.876
18.876
18.964

75618
0480
801
80195
2440
Razem

Zwiększenie dochodów - 18.964 zł
Załącznik Nr 2
w sprawie: zwiększenia zmniejszenia i przeniesień wydatków budŜetu gminy na 2008 rok między działami,
rozdziałami i paragrafami.
Dział
750

Rozdział

§

75022
3030
75023
4110
4140
4210
4300
754
75412
4210
801
80101
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
80104
4010
4040
4120

Zwiększenie

Zmniejszenie
45.500
5.000
5.000
40.500
500
10.000
30.000
5.000
5.000
5.000
68.976
17.000
10.000
2.000
1.000

50.500

50.500
50.500

50.220
15.120

2.000
6.000
3.000
6.000
120
1.000
1.050
1.000

1.000
50
50

50
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80110

Poz. 1147 i 1148
31.000
30.000

4010
4110
4120
4170

31.000
30.000

1.000

80146
4300
80148

1.050
4040
4120
4220
4260

1.000
2.000
2.000
2.050
50

50
1.000
2.000

80195

18.876
18.876
2.341
2.341
2.341

4300
851
85154
4170
4300
4400
852

16.629
5.947
5.043
631
211
62

85212
3110
4010
4110
4120
4170
4300
4410
4700
4740
4750
85219

9.872
923

4010
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4700
4750

2.253
2.253
1.953
300
16.629
5.947

1.533
825
764
16
294
649
1.866
5.830
4.152

365
1.069
7.382
133

85228

810
4010
4110
4120
4170
4300

370
655
653
4.852
4.444

131
78
408
601
120
120
120
138.566

854
85415
3240
Razem

119.602

Zwiększenie wydatków - 18.964 zł
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UCHWAŁA Nr XIX/95/08
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 191, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.

2104 z 2005r. z późn. zmianami oraz art. 182
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedn. tekst z 2007r. nr 70,
poz.. 473 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 105
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§ 1. Ustala się wykaz wydatków które nie
wygasają z upływem roku budŜetowego 2008 w
kwocie - 25.563,55 zł w tym:
przeznaczone na zadania określone w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie - 6.687,99 zł
oraz na zadania określone w programie „Uczeń
na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez
osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy
wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w kwocie
- 18.875,56 zł

Poz. 1148 i 1149

§ 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
2.247.40 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych
2.069,60 zł
§ 4410 - podróŜe słuŜbowe krajowe
248,33 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie
18.875,56 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
§ 4300 - zakup usług pozostałych
18.875,56 zł
§ 3. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w § 1 na dzień 31 grudnia
2009 roku

§ 2. Ustala się plan finansowy na zadania
wymienione w § 1 w tym:
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie - 6.687,99 zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
638,45 zł
§ 4120 - składki na Fundusz pracy
484,56 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
999,65 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: B. Wasik
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UCHWAŁA Nr XIX/96/08
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Secemin na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166
ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1,
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13,
14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188
ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budŜetu gminy w wysokości
- 19.290.000 zł,
z tego:
a) dochody bieŜące
11.510.000
b) dochody majątkowe
7.780.000
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości - 24.015.000 zł,
z tego:
a) wydatki bieŜące
10.610.600 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
5.872.530 zł

- dotacje
- wydatki na obsługę długu
- pozostałe wydatki
b) wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem nr 2.

205.000 zł
28.000 zł
4.505.070 zł
13.404.400 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości
12.069.400 zł,
a) wydatki bieŜące
- zł
b) wydatki majątkowe
12.069.400 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.
§ 3.1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
4.725.000 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) poŜyczek w kwocie
- 2.500.000 zł
2) nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych w kwocie
- 1.400.000 zł,

Dziennik Urzędowy
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3) wolnych środków, jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie - 825.000 zł.
2. Przychody budŜetu w wysokości
5.039.441 zł, rozchody w wysokości 314.441 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
- 20.000 zł,
2) celową w wysokości
- 20.000 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe
- 20.000 zł,
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
- 55.000 zł,
2) innych podmiotów w wysokości - 150.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8.1. Ustala się stan Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
początek roku 2009 w wysokości 256.067,75 zł
oraz plan przychodów i wydatków:
1) przychody
- 20.000 zł,
2) wydatki
- 276.067,75. zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu
gminy Secemin - w kwocie
1.000.000 zł;
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w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie
700.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy - w kwocie
2.500.000 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie
2.500.000 zł
§ 10. UpowaŜnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości
1.000.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, poŜyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości
700.000 zł
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków
Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2010 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budŜetowej z
wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich
programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
6) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym (2010)
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7) lokowania wolnych środków budŜetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu
gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
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§ 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: B. Wasik

I „Część regulacyjna” - „Uchwała Nr XIX/96/08 z 30 grudnia 2008r.
1 Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184 ust. 2
Tak
pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 1)
Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek zaciąganych na sfinanso2
2 500 000,00
wanie planowanego deficytu budŜetu
Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek zaciąganych na sfinanso3
1 000 000,00
wanie przejściowego deficytu budŜetu
Lokowanie wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący
4
Tak
obsługę budŜetu gminy (art. 195 ust. 2)
Przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w
5
Tak
planie wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń (art. 184, ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 2)
Przekazanie kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
6
Tak
oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
Zaciąganie kredytów i poŜyczek krótkoterminowych oraz emisja papierów wartościowych na pokrycie występu7
1 000 000,00
jącego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości (art. 184 ust. 2 pkt 1)
Zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i pro8 jekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wyTak
nikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości określonych w załącznikach
Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
0,00
9
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę
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Załączniki do uchwały Nr XIX/96/08
Rady Gminy Secemin
z dnia 30 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 105

 5306 

Poz. 1149

Załącznik Nr 3a
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Załącznik Nr 4
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Załącznik Nr 4a
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Załącznik Nr 5
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Załącznik Nr 6
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Załącznik Nr 7
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Dochody budŜetu gminy Secemin na 2009 rok
Dochody ogółem:
19.290.000
z tego:
I
Dochody bieŜące
11.510.000
w tym:
1) Podatek od nieruchomości
920.000
2) Podatek rolny
350.000
3) Podatek leśny
135.000
4) Podatek od środków transportowych 42.800
5) Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
5.000
6) Podatek od spadków i darowizn
6.000
7) Podatek od posiadania psów
100
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000
9) Wpływy z opłat w tym:
a) skarbowej
25.000
b) za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych
60.000
c) eksploatacyjnej
7.000
d) wpływy z opłaty targowej
300
e) wpływy z róŜnych opłat
1.000
10) Odsetki od środków na rachunku bankowym
20.000
11) Wpływy z usług (opiekuńczych)
6.000
12) Wpływy z opłat za wyŜywienie młodzieŜy
(GZEAS)
110.000
13) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej
50.000
14) Odsetki od nieterminowych wpłat
6.000
15) Zwrot zaliczki alimentacyjnej
1.000
16) Wpływy z opłat za wieczyste uŜytkowanie
gruntów
490
17) Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych tj: czynsze mieszkaniowe,
czynsze dzierŜawne mienia gminy
12.500
19) Dochody j.s.t związane z realizacja zadań za
wydawanie dowodów osobistych
300
udziały stanowiące dochód budŜetu państwa
w tym:
a) wpływy podatku dochodowego od osób
fizycznych
939.190
b) wpływy podatku dochodowego od osób
prawnych
55.281
Subwencja ogólna
6.704.758
w tym:
a) część oświatowa
3.601.605
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
2.966.775
c) część równowaŜąca
136.378

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
zadania zlecone (§ 2010)
1.870.597
w tym:
- dotacja z budŜetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne pracowników ds. obywatelskich
- 37.978
- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie rejestru spisu
wyborców
- 868
dotacje na pomoc społeczną:
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych,
zaliczek alimentacyjnych oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 1.696.092
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenia
zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.768
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych - 92.033
- dotacja na usługi specjalistyczne i opiekuńcze
- 33.858
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
zadania własne (§ 2030)
141.684
w tym:
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
- 35.321
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
- 72.673
- dotacja na doŜywianie uczniów
- 25.609
- dotacja dla szkół pozostała działalność - 8.081
II Dochody majątkowe
7.780.000
planowane uzyskanie środków z programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na
inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w
miejscowości Secemin” (§ 6298)
7.630.000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości
- 150.000
Za podstawę po stronie dochodów budŜetu gminy
na 2009 rok przyjęto wielkości subwencji ogólnej i
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych z zawiadomienia przekazanego
przez Ministerstwo Finansów Nr ST3-4820-21/08
Wielkości dotacji celowych na zadania bieŜące zlecone gminie przyjęte zostały na podstawie pism
Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3010-221-1/08
oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego Nr DKC.3101/20/2008.
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Wydatki przyjęte do budŜetu gminy Secemin na 2009 rok
Wydatki ogółem
24.015.000
1) wydatki bieŜące
10.610.600
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.872.530
- dotacje - 205.000
- wydatki na obsługę długu - 28.000
- pozostałe wydatki - 4.505.070
2) wydatki majątkowe
13.404.400
Wydatki finansować będą:
1) Rolnictwo i łowiectwo
12.509.400
wydatki majątkowe - 12.494.400
z tego:
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w
miejscowości Secemin - 9.472.400
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Secemin II etap, Wałkonowy Dolne
- 2.597.000
- Przyłącze wodociągowe śelisławiczki 40.000
- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Secemin i Marchocice - 150.000
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci:
- wodociągowej w miejscowości Brzozowa-Gabrielów
- kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Secemin ul. Czarnieckiego, ul. Kościuszki
i miejscowości Brzozowa wraz z przepompowniami i kolektorami grawitacyjno-tłoczonymi odprowadzającymi ścieki
do oczyszczalni ścieków w Seceminie 235.000.
wydatki bieŜące - 15.000
z tego:
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi - 8.000
- izby rolnicze - 7.000
zaplanowane wydatki w wysokości 2 %
od wpływów z tytułu podatku rolnego na
rzecz Izby Rolniczej w Kielcach
2) Transport i łączność
1.000.000
Drogi publiczne gminne - 620.000
wydatki bieŜące w kwocie - 230.000
finansować będą koszty bieŜącego utrzymania dróg gminnych, zakup materiałów do
remontów dróg, usługi transportowe i pozostałe wynagrodzenia i pochodne 9.000
wydatki majątkowe w kwocie - 390.000
przebudowa drogi w miejscowości CzaryŜ 95.000

przebudowa drogi w Woli Kuczkowskiej 100.000
przebudowa drogi w śelisławiczkach - 60.000
przebudowa drogi w Bichniowie - 50.000
przebudowa drogi w Woli Czaryskiej - 85.000
Drogi publiczne wojewódzkie
wydatki majątkowe w kwocie - 280.000
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej
Nr 786 Częstochowa - Włoszczowa - Kielce
Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe dotacja dla Starostwa
Powiatowego w kwocie 100.000
na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0230T w miejscowości śelisławice
3) Gospodarka mieszkaniowa
31.000
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie - 5.000
Środki przeznaczone zostaną na:
zakup opału (posterunek policji), koszty
usług gospodarki mieszkaniowej tj. wywóz
nieczystości, usługi kominiarskie, bieŜące
naprawy na rzecz budynków mienia komunalnego.
Ponadto: podziały, wypisy, mapy działek
oraz koszty przetargowe związane ze sprzedaŜą gruntów i nieruchomości.
4) Administracja publiczna
1.660.011
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń - 1.195.800
środki przeznacza się na:
- urzędy wojewódzkie - 80.000
w tym kwota 37.978 pochodzi z dotacji budŜetu Wojewody
- wydatki związane z funkcjonowaniem
Rady Gminy - 100.000
- wydatki związane z działalnością Urzędu
Gminy - 1.420.000
- wydatki na wypłatę prowizji za inkaso
podatków i opłat - 40.011
Wydatki inwestycyjne wyniosą - 40.000
tym 20.000 - dotacja celowa dla samorządu
województwa świętokrzyskiego na projekt
pn. „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu
Gminy - 20 000
5) Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli
i ochronyy prawa oraz sądownictwa
868
tytułem realizacji przez gminę zadań zleconych związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wynagrodzenia i pochodne
wyniosą - 840
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6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
250.000
zaplanowane środki w kwocie - 230.000 stanowić będą dofinansowanie działalności 10ciu jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
w gminie w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą - 16.000 dotacja dla OSP
Secemin na zakup samochodu straŜackiego
w kwocie - 150.000
rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 20.000
7) Obsługa długu publicznego
28.000
Odsetki od poŜyczki długoterminowej
8) RóŜne rozliczenia
20.000
jako planowana rezerwa ogólna budŜetu.
9) Oświata i wychowanie
5.395.371
z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę - 4.115.690
Wydatki finansować będą:
- Szkoły podstawowe - kwotę - 3.200.300
wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.558.300
- Przedszkola - 280.700
środki finansować będą utrzymanie przedszkola wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 219.800
- Gimnazja - wydatki w kwocie - 1.154.000
finansować będą utrzymanie Gimnazjum w
Seceminie. wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą - 934.000
- DowoŜenie uczniów do szkół - kwotę 164.620
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
kierowców to środki w wysokości 67.120
- Zespoły
obsługi
ekonomicznoadministracyjnej szkół - kwota - 186.000
wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią
wysokość 147.500
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- 25.000
- Stołówki szkolne - 322.070
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 188.970
- Pozostała działalność - kwotę - 62.681
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów
10) Ochrona zdrowia
- 60.000
z przeznaczeniem na finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii tym:
- zwalczanie narkomanii - 3.000
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 57.000
środki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 17.200
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11) Pomoc społeczna
- 2.256.000
w tym:
- 1.965.354 - realizacja wydatków z zaplanowanych dotacji (§ 2010 i 2030)
- 290.646 środki wydatków zadań własnych
wynagrodzenia i pochodne wyniosą 295.050
- domy pomocy społecznej - 32.000
- świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego - 1.696.092
wynagrodzenia i pochodne - 41.050
- składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej w
kwocie - 9.768
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne w kwocie 169.354
- dodatki mieszkaniowe w kwocie - 1.977
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
w kwocie - 213.900
W tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie
- 175.700
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie - 83.300
Wynagrodzenia wraz pochodnymi - 78.300
- pozostała działalność kwotę - 49.609
tytułem dofinansowania doŜywiania dzieci w
szkołach.
12) Edukacyjna opieka wychowawcza
164.350
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 140.950
środki zostaną wydatkowane na utrzymanie
świetlic szkolnych
13) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
400.000
w tym:
oświetlenie ulic - 305.000
pozostała działalność - 95.000 w tym wynagrodzenia
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości - 65.000
14) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
205.000
w tym:
środki przeznacza się na:
- dotacja dla instytucji kultury - Gminna
Biblioteka Publiczna w Seceminie w wysokości - 55.000
- pozostała działalność - 150.000
w tym wynagrodzenia i pochodne - 7.000
jako bieŜące wydatki działalności kulturalnej
w gminie
wydatki majątkowe w kwocie - 100.000 przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu fortalicji Szafrańców w Seceminie
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15) Kultura fizyczna i sport
35.000
z przeznaczeniem finansowania działalności
kultury fizycznej i sportu w gminie
wynagrodzenia i pochodne wyniosą - 5.000
Zestawienie tabelaryczne wydatków określa
załącznik Nr 2
Wydatki majątkowe przyjęte do budŜetu na 2009
rok w wysokości - 13.404.400
BudŜet na 2009 rok zamyka się deficytem w
kwocie - 4.725.000

Poz. 1149

Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest:
- poŜyczka w kwocie - 2.500.000
- nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych w wysokości - 1.400.000
- wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych - 825.000

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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