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1344
UCHWAŁA Nr I/1/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 12 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 179 i art. 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych - (tekst jednolity - Dz. U. Nr 249, poz.
2104 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budŜetu gminy na 2009 rok o kwotę
325 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1) Zwiększa się plan wydatków budŜetu gminy na 2009 rok o kwotę
553 914 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budŜetu gminy
na 2009 rok o kwotę
57 460 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 3 do uchwały Rady Gminy w Rudzie
Malenieckiej Nr VII/63/2008 z dnia 19 grudnia
2008r. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” i w to
miejsce wprowadza się nowy załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 3a do uchwały Rady Gminy w Rudzie
Malenieckiej Nr VII/63/2008 z dnia 19 grudnia
2008r. „Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.”
i w to miejsce wprowadza się nowy załącznik
Nr 3a do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
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budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2009 rok” oraz załącznik „Wydatki bieŜące na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2009 rok” otrzymują odpowiednio
brzmienie jak załączniki Nr 4 i 4a do niniejszej
uchwały.
§ 6. Ustala się deficyt budŜetu gminy w
wysokości 1 534 642 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 363 188 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie - 171 454 zł.
§ 7. Zwiększa się przychody budŜetu - § 9550
o kwotę 171 454 zł i w związku z tym uchyla się
treść załącznika Nr 5 do uchwały Rady Gminy w
Rudzie Malenieckiej Nr VII/63/2008 z dnia 19 grudnia
2008r. „Przychody i rozchody budŜetu w 2009r.”
i w to miejsce wprowadza się nowy załącznik
Nr 5 do niniejszej uchwały. Przychody budŜetu
wynoszą 2 001 454 zł, rozchody 466 812 zł.
§ 8. Przychody budŜetu z tytułu wolnych
środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na
rachunku bieŜącym budŜetu wynikającą z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 171 454 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków budŜetu gminy na 2009r. zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 9. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 9 do uchwały Rady Gminy w Rudzie
Malenieckiej Nr VII/63/2008 z dnia 19 grudnia
2008r. „Plan przychodów i wydatków zakładów
budŜetowych na 2009r.” i w to miejsce wprowadza się nowy załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
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§ 10. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 10 do uchwały Rady Gminy w Rudzie
Malenieckiej Nr VII/63/2008 z dnia 19 grudnia
2008r. „Dotacje przedmiotowe w 2009r.” i w to
miejsce wprowadza się nowy załącznik Nr 7 do
niniejszej uchwały.
§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
poŜyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 1 369 288 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 1 369 288 zł.
§ 12. UpowaŜnia się Wójta do zaciągania
kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 1 369 288 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 1 369 288 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 145

 6991 

Poz. 1344 i 1345
Załączniki do uchwały Nr I/1/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 12 lutego 2009r.
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Załącznik Nr 4
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UCHWAŁA Nr I/6/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 12 lutego 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Ruda Maleniecka
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r.,
nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3,
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2002r., nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/60/2008 Rady Gminy
w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
wody na terenie gminy Ruda Maleniecka wprowadza się następujące zmiany:
1) Podstawa
prawna
uchwały
otrzymuje
brzmienie:
„Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2006r., nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz
art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2)
3)

4)

5)

6)

2002r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy przyjmuje:”
§ 1, 2, 3 i 4 uchwały skreśla się, jednak zapisy
§ 2, 3 i 4 uchwały wprowadza się do § 32 regulaminu.
§ 2 pkt 1 regulaminu otrzymuje brzmienie:
„1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z
2006r., nr 123, poz. 858 z późn. zm.)”
§ 3 regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Odbiorca usług ma prawo do dostawy wody w wystarczającej ilości, odpowiedniej jakości oraz właściwym ciśnieniu wg
norm określonych w obowiązujących przepisach i zgodnie z zawartą umową.”
§ 6 regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Postanowienia umów nie mogą
ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.”
§ 11 pkt 4 regulaminu otrzymuje brzmienie:
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„Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości
strony, utraty przez zakład zezwolenia.”
7) § 26 ust. 4 regulaminu otrzymuje brzmienie:
„O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed
jej planowanym terminem. W takim przypadku przedsiębiorstwo zapewni zastępczy
punkt poboru wody oraz poda przewidywany
czas usuwania awarii.”
8) § 32 regulaminu otrzymuje brzmienie:
„1. W sprawach nieobjętych niniejszym
regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w
szczególności przepisy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r.,
nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
2. Traci moc uchwała Nr I/10/2006
z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia
„Regulaminu dostarczania wody z wodociągu gminnego na terenie gminy Ruda Maleniecka”.
3. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rudzie Malenieckiej.
4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.”

Poz. 1345 i 1346

§ 2. Wprowadza się uzasadnienie do
uchwały Nr VI/60/2008 Rady Gminy w Rudzie
Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
na terenie gminy Ruda Maleniecka o treści następującej:
„W oparciu o art. 19 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) w dniu
19 listopada 2008r. Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej uchwałą Nr VI/60/2008 przyjęła Regulamin dostarczania wody obowiązujący na terenie
gminy Ruda Maleniecka. Regulamin ten jest
aktem prawa miejscowego określającym prawa i
obowiązki zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego
oraz odbiorców jego usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Rudzie Malenieckiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan

1346
UCHWAŁA Nr I/7/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 12 lutego 2009r.
w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka
Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49
ust. 1 pkt. 1 i ust. 2. art. 54 ust. 3, 5 i 7 oraz art. 91d,
pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela - tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.
674 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w związku z art. 18, ust. 2 pkt.
15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz 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 wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181

z późn. zm.) zwanym dalej „rozporządzeniem”,
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Ruda Maleniecka w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin został uzgodniony z odpowiednimi strukturami związków zawodowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka, dyrektorom szkół
i przedszkola.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Rudzie Malenieckiej.

Poz. 1346

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia i obowiązuje od 01.01.2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr I/7/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 12 lutego 2009r.

Regulamin
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Ruda Maleniecka.
Postanowienia wstępne:
§ 1.1. Wynagrodzenie nauczycieli składa
się z:
a) wynagrodzenia zasadniczego;
b) dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za
wysługę lat oraz za warunki pracy;
c) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
d) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.
1 określa art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
- Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U.
z 2006r. Nr 97 poz. 674 - z późn. zm.) i wynika
ono z posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji,
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 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 z późn. zm.).
3. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość:
a) dodatku motywacyjnego;
b) dodatku funkcyjnego;
c) dodatku za wysługę lat;
d) dodatku za pracę w trudnych i uciąŜliwych
warunkach;
e) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
f) nagrody ze specjalnego funduszu nagród;

g) dodatku mieszkaniowego;
h) dodatku wiejskiego.
4. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
a) zasiłku na zagospodarowanie;
b) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę;
c) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
d) nagród jubileuszowych;
e) wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego
w stan nieczynny;
f) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
g) wynagrodzenia za okres ferii szkolnych i
urlopów
określają odpowiednie przepisy ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz inne
przepisy prawa.
5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) szkole - rozumie się przez to kaŜdą szkołę,
przedszkole lub zespół szkół lub placówek,
dla której organem prowadzącym jest Gmina
Ruda Maleniecka;
b) dyrektorze - naleŜy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w punkcie a;
c) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w szkołach,
przedszkolach;
d) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę;
e) uczniu - rozumie się przez to takŜe wychowanka;
f) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.
6. Regulamin obowiązuje wszystkich nauczycieli.
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Rozdział 1
Dodatek motywacyjny
§ 2.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego 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
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów lub 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) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w
szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do powierzonych obowiązków;
b) podnoszenie umiejętności zawodowych
oraz udział 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) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
a) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;
b) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
c) inicjowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;
d) aktywny udział w pracach komisji
przedmiotowych i rady pedagogicznej
placówki;
e) udział w przygotowaniu uczniów do
olimpiad, konkursów i innych form
współzawodnictwa organizowanych w

siedzibie placówki lub najbliŜszym środowisku;
f) udział w organizowaniu szkolnych, międzyszkolnych lub środowiskowych imprez lub uroczystości okolicznościowych
lub patriotycznych;
g) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć
nauczycieli w zakresie profilaktyki wśród
dzieci i młodzieŜy w lokalnym środowisku;
h) przejawianie róŜnych form aktywności w
ramach wewnętrznego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
2. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach, przy
ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego
naleŜy uwzględnić zaangaŜowanie dyrektora w
czynności wynikające z kierowania placówką tj.:
1) prawidłowość organizacji pracy placówki;
2) tworzenie atmosfery i warunków do
efektywnej pracy zatrudnionych w niej
pracowników;
3) dbałość o mienie placówki i zabieganie o
polepszenie istniejącej bazy;
4) prawidłowe dysponowanie przyznanymi
placówce środkami budŜetowymi;
5) efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich
wykorzystanie;
6) dbałość o pozytywny wizerunek placówki
i promowanie jej osiągnięć w lokalnym
środowisku;
7) sprawność organizacyjna i menadŜerska
w nawiązywaniu współpracy z róŜnymi
środowiskami lokalnymi.
§ 3.1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie moŜe być wyŜszy niŜ 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego z zastrzeŜeniem, Ŝe wysokość środków finansowych przeznaczonych na
dodatki motywacyjne wynosi nie mniej niŜ 8 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony: nie krótszy niŜ 2 miesiące i nie
dłuŜszy niŜ do końca roku kalendarzowego.
3. Dodatek Motywacyjny przyznaje:
1) nauczycielowi - zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust 1 - dyrektor
2) dyrektorowi - zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 1 i 2 - Wójt Gminy
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Rozdział 2
Dodatek funkcyjny
§ 4.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki,
przysługuje dodatek funkcyjny, z tym Ŝe:
1) dyrektorowi szkoły - w wysokości od 20 %
do 40 %;
2) dyrektorowi przedszkola - w wysokości od
10 % do 25 %;
3) i następne (inne stanowiska określone w
statucie szkoły) - w wysokości do 20 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna
staŜu przysługuje za kaŜdą osobę powierzoną
danemu nauczycielowi.
4. Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa przysługuje za kaŜdą powierzoną klasę niezaleŜnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie.

5. W przypadku zbiegu tytułu do dwóch
lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi
przysługują wszystkie.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 uwzględnia
się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów,
złoŜoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w
szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła
funkcjonuje.

§ 6.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 4, ust. 1 i 2 oraz w § 5, ust. 1,
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawczego lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego
dnia.

4. Dodatek funkcyjny przyznaje:
1) dla dyrektora - Wójt Gminy,
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1, pkt 3 dyrektor szkoły.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w
ust. 1 nie przysługują:
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;
3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub
funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 5.1. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ nauczycielowi z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu - 4 %,
2) powierzenie wychowawstwa klasy - 5 %,
3) powierzenie funkcji doradcy metodycznego
- 5 %,
4) powierzenie funkcji nauczyciela konsultanta
- 5 %.
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty,
o którym mowa w art. 30, ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złoŜoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala
powierzający funkcję.

Rozdział 3
Dodatek za wysługę lat
§ 7.1. 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:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodat-

ku lub wyŜszej stawki dodatku, jeŜeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba Ŝe przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje rów-
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dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 8.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych,
uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach.
2. Wykaz trudnych i uciąŜliwych warunków
pracy, stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego tytułu określa § 8 i § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
31 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn.
zm.).

§ 9.1. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy, o których mowa w ust. 1 i 2 przyznaje
się w wysokości od 10 do 25 % stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za
kaŜdą przepracowaną godzinę, faktycznie odbytą.
2. Wysokość dodatku za warunki pracy dla
nauczycieli przyznaje dyrektor, dla dyrektora Wójt Gminy.

Rozdział 5
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.
§ 10.1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji
programu nauczania w szkołach nauczyciel moŜe być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadaną
specjalnością, których liczba nie moŜe przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych moŜe
nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
Dyrektorom będącym nauczycielami oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w placówkach mogą być, po uzyskaniu
zgody wójta, przydzielone godziny ponadwymiarowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 35
ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatków za
warunki pracy.
2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się: dzieląc
minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku), przez miesięczną liczbę godzin, będącą wy-

nikiem przemnoŜenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin z zaokrągleniem do
pełnych godzin, w ten sposób, Ŝe czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a od 0,5 godz. liczy się za
pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym nie przysługują za dni, w których nauczyciel
nie realizuje z powodu przerw wynikających z
przepisów o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacone będzie za dni, w których
nauczyciel nie będzie mógł ich realizować z
przyczyn leŜących po stronie pracodawcy np.
wyjazd dzieci na wycieczkę, rekolekcje, udział
nauczyciela w konferencji metodycznej itp.
6. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują
planowane i odpowiednio udokumentowane
zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten
dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne
wynagrodzenie, określone w § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn.
zm.).
§ 11.1. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzielone nauczycielowi
godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego, obo-
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2. Wynagrodzenie za godziny doraźnych
zastępstw przysługuje w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.

Rozdział 6
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
§ 12.1. 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:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektora;
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
3. Szczegółowe zasady, tryb i kryteria
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu

nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze określone zostały w odrębnym regulaminie.
§ 13.1. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 12 ust. 1,
pkt. 1 - dyrektor
2) ze środków, o których mowa w § 12 ust. 1,
pkt. 2 - Wójt Gminy.
2. Nagrody, o których mowa w § 12, ust. 1
są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.

Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy
§ 14.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin na terenie
wiejskim i posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 15 zł;
2) przy dwóch i więcej osobach w rodzinie - 20 zł
3. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci i
rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi
będącego takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przy-

padku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na
ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a
dyrektorowi - organ prowadzący.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku 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 była zawarta.
4) Korzystanie z urlopu wychowawczego.
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Rozdział 8
Dodatek wiejski
§ 15.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
zatrudnionemu na terenie wsi w wymiarze nie
mniejszym niŜ połowa tygodniowego, obowiąz-

kowego wymiaru godzin, przysługuje nauczycielski dodatek wiejski w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

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

3. W wyniku zasiłku chorobowego pomniejszeniu ulegają następujące składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, dodatek za
trudne warunki pracy, dodatek opiekuna staŜu,
dodatek z tytułu powierzonego wychowawstwa
klasy. Nie ulegają pomniejszeniu na skutek zasiłku chorobowego składniki: dodatek staŜowy (za
wysługę lat), dodatek mieszkaniowy, dodatek
wiejski.

2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

1347
UCHWAŁA Nr XXVIII/138/2009
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie zmiany budŜetu Gminy Waśniów 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, 13,
14, 15, 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:
§ 1.1. Zmniejsza się wydatki budŜetu Gminy o kwotę
277.009,85 zł
w tym:
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.
60014 Drogi publiczne powiatowe § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego o
kwotę
200.000,00 zł
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.
60016 Drogi publiczne gminne § 4210 Zakup
materiałów i wyposaŜenia o kwotę 17.009,85 zł

-

w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.
75023 Urzędy Gmin § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
60.000,00 zł

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy
o kwotę
277.009,85 zł
w tym:
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.
60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
17.009,85 zł
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.
60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę
200.000,00 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.
75023 Urzędy Gmin § 6630 Dotacje celowe
przekazane do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o
kwotę
60.000,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 145

 7011 

Poz. 1347

§ 3. Ulega zmianie treść załącznika nr 3a
„Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” do
uchwały budŜetowej nr XXVII/136/2008 z dn.
30.12.08r. i w to miejsce wprowadza się Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ulega zmianie treść załącznika Nr 9
„Dotacje celowe” do uchwały budŜetowej
Nr XXVII/136/2008 z dnia 30.12.2008r. i w to
miejsce wprowadza się załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ulega zmianie treść załącznika nr 7
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w
2009 roku do uchwały budŜetowej nr XXVII/136/2008
z dnia 30.12.2008r. i w to miejsce wprowadza się
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Chamera
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Załączniki do uchwały Nr XXVIII/138/2009
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 27 lutego 2009r.
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Załącznik Nr 2
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1348
UCHWAŁA Nr XXVIII/139/2009
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie zmiany budŜetu Gminy Waśniów 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, 13, 14,
15, 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:
§ 1.1. Zwiększa się dochody budŜetu Gminy o kwotę
373.516,00 zł
w tym;
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział
60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin o kwotę
300.000,00 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla
uczniów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z
budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin o kwotę
73.516,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy o
kwotę
373.516,00 zł
w tym;
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział
60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
300.000,00 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla
uczniów § 3260 Inne formy pomocy dla
uczniów o kwotę
73.516,00 zł
§ 2.1. Zmniejsza się dochody budŜetu
Gminy o kwotę
121.020,00 zł
w tym;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 31,00 zł

-

w dziale 758 RóŜne rozliczenia, rozdział
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa
o kwotę
120.989,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budŜetu Gminy o
kwotę
121.020,00 zł
w tym;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych § 4300 Zakup usług
pozostałych o kwotę
31,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział
80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
78.203,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział
80101 Szkoły Podstawowe § 4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne o kwotę
7.286,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział
80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
35.056,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział
80110 Gimnazja § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę
444,00 zł
§ 3.1. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy
o kwotę 102.000,00 zł z tytułu podziału wolnych
środków, w tym;
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział
60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o
kwotę
65.000,00 zł
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział
60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
20.000,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział
80195 Pozostała działalność § 2820 Dotacja
celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom o kwotę
8.000,00 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu § 2820 Dotacja celowa z budŜetu na
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finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę
9.000,00 zł

celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom o kwotę
15.000,00 zł

§ 4.1. Zmniejsza się wydatki budŜetu Gminy o kwotę
26.023,00 zł
w tym;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział
80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
5.513,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
1.000,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział
80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
4.510,00 zł
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 Zakup
usług pozostałych o kwotę
15.000,00 zł

§ 5. Ulega zmianie treść załącznika Nr 3
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” do uchwały
budŜetowej Nr XXVII/136/08 z dnia 30.12.2008r. i
w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy o
kwotę
26.023,00 zł
w tym;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział
80101 Szkoły Podstawowe § 4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne o kwotę
5 513,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę
1.000,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział
80110 Gimnazja § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.510,00 zł
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2820 Dotacja

§ 6. Ulega zmianie treść załącznika Nr 9
„Dotacje celowe” do uchwały budŜetowej
Nr XXVII/136/2008 z dnia 30.12.2008r. i w to
miejsce wprowadza się załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ulega zmianie treść załącznika nr 5
„Przychody i rozchody budŜetu w 2009 roku” do
uchwały budŜetowej Nr XXVII/136/2008 z dnia
30.12.2008r. i w to miejsce wprowadza się załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ulega zmianie treść załącznika nr 3a
„Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” do
uchwały budŜetowej Nr XXVII/136/2008 z dnia
30.12.2008r. i w to miejsce wprowadza się załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Chamera

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 145

 7018 

Poz. 1348
Załączniki do uchwały Nr XXVIII/139/2009
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 27 lutego 2009r.
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1349
UCHWAŁA Nr XXVIII/143/2009
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2
pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r.: Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003r.:
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004r.:
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U.
z 2005r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z
2006r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z
2007r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218; Dz. U z 2008r.: Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz.
2008 ze zm.: Dz. U. z 2006r.: Nr 144 poz. 1042,
Nr 180 poz. 1495) oraz art. 9 ustawy z dnia 5
lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz.
1050, ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 144 poz. 1204;
Dz. U. z 2003r. Nr 137 poz. 1302; Dz. U. z 2004r.:
Nr 96 poz. 959, Nr 210 poz. 2135; Dz. U. z 2007r.
Nr 166 poz. 1172, Dz. U. z 2008r. Nr 157 poz. 976)
Rada Gminy w Waśniowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w
następujących wysokościach:
1) odbiór odpadów komunalnych - 130 zł za 1 m3

2) opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych do punktu
zlewnego - 35 zł za 1 m3
§ 2. Górną stawkę opłat za usługi, o których mowa w § 1 pkt 1 ustala się w wysokości
115 zł za 1 m3, jeŜeli odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie.
§ 3. Opłaty za usługi, o których mowa w
§ 1 i 2 ustala się w wysokości proporcjonalnej
do wielkości pojemników i zbiorników, w których zbierane i transportowane są odpady komunalne i nieczystości ciekłe.
§ 4. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej
uchwały traci moc: Uchwała Nr XVI/77/2007 Rady
Gminy w Waśniowie z dnia 31 grudnia 2007
roku w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Chamera
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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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