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1512
UCHWAŁA Nr XIX/2/2009
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór
odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591,
z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327,

Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 6
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008, z 2005
roku Nr 180 poz. 1495, z 2006 roku Nr 144 poz.
1042, z 2008 roku Nr 223 poz. 1464) Rada Gminy
Kluczewsko uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące górne stawki
opłat ponoszonych przez właścicieli nierucho-

Dziennik Urzędowy
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mości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych przez podmioty posiadające zezwolenia na terenie Gminy Kluczewsko:
1) za jednorazowe opróŜnianie pojemnika na odpady o pojemności 120 litrów - 13,00 zł brutto,
2) za jednorazowe opróŜnianie pojemnika na odpady o pojemności 240 litrów - 24,00 zł brutto,
3) za jednorazowe opróŜnianie pojemnika na odpady o pojemności 1100 litrów - 65,00 zł brutto.

Poz. 1512 i 1513

§ 3. Ustala się górną stawkę opłat za
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kluczewsko w wysokości - 20,00 zł brutto za 1 m3.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/3/2008 Rady
Gminy Kluczewsko z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie ustalenia górnych opłat za usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

§ 2.1. JeŜeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny górne
stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1
obniŜa się o 30 %.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała i wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 marca 2009 roku.

2. Za selektywne uwaŜa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej:
1) odpadów z tworzyw sztucznych,
2) odpadów ze szkła,
3) odpadów metalowych.

Przewodnicząca Rady Gminy: W. Popczyk-Fiecek
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UCHWAŁA Nr XIX/4/2009
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/14/2005 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10 czerwca 2005 roku
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167
poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.
1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2007r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192
poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391)
Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa drogi
Rączki - Błonie - Poręba
Rączki - Dwór - Gradek
Stanica Harcerska
Rączki - Błota
Dobromierz ul. Leśna
Mrowina - Stoczyska
JeŜowiec
Zalesie - Krogulec
śabiniec
Stanowiska-Błonie
Łapczyna Wola - Bobrowska Wola
Kolonia Bobrowska Wola - Ciemiętniki
Bobrowniki-Bobrowska Wola
Pilczyca Kolonia
Komorniki - Krogulec

§ 1. Zmienia się tytuł Uchwały Nr XIX/14/2005
Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10 czerwca 2005
roku, która otrzymuje tytuł „w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Kluczewsko”.
§ 2. § 1 Uchwały Nr XIX/14/2005 Rady
Gminy Kluczewsko z dnia 10 czerwca 2005 roku,
otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych i ustala się przebieg następujących odcinków dróg gminnych połoŜonych na terenie
Gminy Kluczewsko przedstawione na załączniku
graficznym:

Przebieg drogi
Od drogi wojewódzkiej Nr 742 w Rączkach przez Błonie, Porębę do drogi powiatowej 0250 T
Od drogi wojewódzkiej Nr 742 w Rączkach przez Dwór, Gradek do Stanicy Harcerskiej i drogi
lokalnej do km 2+850
Od drogi wojewódzkiej Nr 742 w Rączkach do Błot km 1+750
Od drogi powiatowej 0255 T ul. Leśna do łąk km 1+600
Od drogi powiatowej 0255 T przez Stoczyska km 0+800
Od drogi wojewódzkiej Nr 742 w JeŜowcu przez JeŜowiec do drogi gminnej Nr 001187 T
Od drogi gminnej Nr 001187 T przez Lubicz, Zalesie do granicy Gminy w Krogulcu km 4+900
Od drogi gminnej Nr 001191 T w Stanowiskach - śabiniec do km 0+750
Od drogi wojewódzkiej Nr 742 w Stanowiskach przez Błonie do km 0+800
Od drogi powiatowej 0253 T w Łapczynej Woli do drogi gminnej Nr 001188 T w Bobrowskiej Woli
Od drogi gminnej 001189 T w Kolonii Bobrowska Wola do drogi powiatowej 0252 T w Ciemiętnikach
Od drogi powiatowej 0252 T w Bobrownikach do drogi gminnej Nr 001189 T w Bobrowskiej Woli
Od drogi wojewódzkiej Nr 742 w Pilczycy Kolonia przez Pilczycę Kolonię do km 1+000
Od drogi powiatowej 0252 T w Komornikach przez Nowiny Krogulec do granicy gminy km 4+100
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15. Rzewuszyce
16. Kluczewsko ul. Spółdzielcza
17. Kluczewsko - Zmarłe
18. Kluczewsko
19. Dąbrowy
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Od drogi powiatowej 0251 T od przystanku PKS przez Rzewuszyce do drogi powiatowej 0252 T
w Rzewuszycach oraz w kierunku Kluczewsko do km 1+200
Od drogi wojewódzkiej Nr 742 w Kluczewsku do drogi powiatowej Nr 0251 T
w Kluczewsku
Od drogi powiatowej 0251 T w Kluczewsku, ul. Murarska do drogi gminnej Nr 001193 T
w miejscowości Zmarłe
Od drogi powiatowej Nr 0251 T w Kluczewsku ul. Łąkową do zbiornika wodnego i do drogi powiatowej Nr 0251 T w Kluczewsku
Od drogi powiatowej Nr 0245 T miejscowości Komparzów do granicy gminy
w miejscowości Dąbrowy km 2+650

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy: W. Popczyk-Fiecek

1514
UCHWAŁA Nr XX/131/2009
RADY GMINY W SŁUPI
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Słupia 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. 165a, art. 166 ust. 1 i 2,
art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10 lit. a i b, 13, 14,, 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
8.021.980 zł,
z tego:
a) dochody bieŜące
8.021.980 zł
b) dochody majątkowe
0 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości 9.320.062 zł,
z tego:
a) wydatki bieŜące
8.230.062 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3.970.579 zł
- dotacje
384.093 zł
- wydatki na obsługę długu
170.000 zł
b) wydatki majątkowe
1.090.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości
50.000 zł,

a) wydatki bieŜące
b) wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

0 zł
50.000 zł

§ 3.1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
1.298.082 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 900.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie - 398.082 zł.
2. Przychody budŜetu w wysokości 1.598.430 zł,
rozchody w wysokości 300.348 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
- 88.000 zł,
2) celową w wysokości
- 257.000 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe
- 4.000 zł,
b) oświatę i wychowanie
- 253.000 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 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 8.
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§ 6. Ustala się dochody w kwocie 38.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.630 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
- 87.000 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i
niepublicznych szkół w wysokości - 142.093 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę 205.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody
- 2.300 zł,
2) wydatki
- 7.507 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie 100.000 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
0 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie
900.000 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
0 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów - w
kwocie
300.348 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
0 zł
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§ 10. UpowaŜnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości
100.000 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
0 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 wraz z wprowadzeniem
nowych zadań inwestycyjnych.
5) 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)
6) lokowania wolnych środków budŜetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu
gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Trojanowski
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1515
UCHWAŁA Nr XX/132/2009
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających
ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974) i art. 30 ust. 6 pkt. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.
1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.
1103) 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. Nr 22,
poz. 181, z 2006r. Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56,
poz. 372), Rada Gminy w Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz wysokość i warunki wypłacania innych
składników wynagrodzenia wynikających ze
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w brzmieniu określonym w załączniku nr 1
do uchwały.
§ 2. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia
2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Trojanowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/132/2009
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 lutego 2009r.

Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia
zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Podstawa prawna:
1. Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591
z póŜ. Zm.
2. Art. 30 ust. 6 i 6a i art. 54 ust 3 i 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w
sprawie wysokości minimalnych stawek wy-

nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22, poz. 181; ze zmianą Dz. U.
z 2006r. Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz.
372: z 2008r. nr 42 poz. 257) po uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli uchwala się co następuje:
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Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Niniejszy regulamin stosuje się do
nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, i gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Słupia
2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) ·wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków:
a) ·motywacyjnego,
b) ·funkcyjnego,
c) ·za warunki pracy,
2) ·szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw
3) ·wysokość i warunki wypłacania innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
3. Regulamin niniejszy określa takŜe wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady przyznawania ich oraz wypłacania.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliŜszego określenia jest mowa o:
1) ·regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczególne
warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za
wysługę łat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, za niektóre inne składniki
wynagrodzenia, zasady wynagradzania za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wiejskiego,
2) ·Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
ze zm.),
3) ·rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

4)
5)

6)

7)
8)

9)
10)
11)

12)

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22 poz. 181; ze zmianą Dz. U. z 2006r. Nr 43,
poz. 293, z 2007r. nr 56, poz 372)
·organie prowadzącym szkołę, przedszkolu,
placówce oświatowej - rozumie się przez to
Gminę Słupia,
·szkole - naleŜy przez to rozumieć szkołę
podstawową, gimnazjum lub placówkę, dla
której organem prowadzącym jest Gmina
Słupia,
·dyrektorze - naleŜy rozumieć dyrektora lub
wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w § 1
ust. 1 Regulaminu,
·nauczycielach bez bliŜszego określenia rozumie się przez to nauczycieli, o których
mowa § 1 ust. 1 Regulaminu,
·roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły, placówki oświatowej od
1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego,
·klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,
·uczniu - rozumie się przez to takŜe wychowanka,
·tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa § 1 ust. 1 rozporządzenia,
·zakładowej organizacji związkowej - rozumie
się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Słupi i
Międzyzakładową Komisję Związkową NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty Gminy
Łopuszno i Słupia z siedzibą w Łopusznie.

Rozdział II
Dodatek motywacyjny
§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek
motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz w wysokości i na
warunkach określonych w § 4-6 Regulaminu.
§ 4.1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie Gminy (jednego całego poprzedniego roku szkolnego), z zastrzeŜeniem ust. 2.

2. Prawo do dodatku motywacyjnego nie
przysługuje nauczycielowi staŜyście i nauczycielowi pracującemu w wymiarze poniŜej 1/2 etatu
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego jest:
1) ·Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a) ·osiąganie w pracy dydaktyczno wychowawczej pełnej realizacji programu na-
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uczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a takŜe uzyskiwanie
przez uczniów, z uwzględnieniem ich
moŜliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach
przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,
b) ·stosowanie róŜnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,
c) ·stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktycznowychowawczych,
d) ·prowadzenie lekcji otwartych w ramach
prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,
e) ·umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
f) ·pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
g) ·prowadzenie działalności mających na
celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.
2), ·Jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w
szczególności:
a) ·systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,
b) ·podnoszenie umiejętności zawodowych
- udział w doskonaleniu warsztatu pracy
oraz róŜnych formach doskonalenia zawodowego,
c) ·prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
d) ·opracowywanie publikacji naukowych
związanych z warsztatem pracy,
e) ·wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
f) ·dbałość o mienie szkoły i poszerzenie
bazy dydaktycznej,
g) ·prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
h) ·rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
i) ·przestrzeganie dyscypliny pracy.
3) ·Posiadanie, co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
4) ·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,
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b) ·udział w komisjach przedmiotowych,
olimpiadach, zawodach sportowych i innych,
c) ·opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) ·prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
e) ·aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
§ 5.1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 4 w ust. 3 jest spełnienie następujących kryteriów:
1) ·tworzenie warunków do realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza
organizacyjnego, wyposaŜenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad
przestrzeganiem odpowiednich warunków
bhp i p.poŜ.,
2) ·opracowanie i realizacja planu finansowego
szkoły w tym równieŜ pozyskiwanie środków
pozabudŜetowych,
3) ·dbałość o mienie w tym: organizowanie
przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czystość i estetyka szkoły,
4) ·prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych,
dyscyplina pracy,
5) ·sprawowanie nadzoru pedagogicznego w
tym: realizacja programów nauczania, ocena
pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami
rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru
pedagogicznego,
6) ·współdziałanie z organem prowadzącym w
zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,
7) ·kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole
słuŜącej realizacji statutowych zadań przez
podległych pracowników,
8) ·współpraca z organami szkoły i związkami
zawodowymi,
9) ·pozostałe obowiązki:
a) ·przestrzeganie regulaminu pracy,
b) ·troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,
c) ·samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,
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d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy,
olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych).

3. Wysokość środków na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jeden etat określa się na
poziomie 6 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

§ 6.1. Wysokość dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów i nauczycieli nie moŜe być wyŜsza
niŜ 8 %,

4. Wysokość dodatku motywacyjnego oblicza się mnoŜąc stawkę bazową, o której mowa
w ust. 2, przez odpowiednią stawkę procentową,
o której mowa w ust. 1, a uzyskaną z pomnoŜenia kwotę zaokrągla się do pełnych złotych w ten
sposób, Ŝe kwotę do 0,49 zł pomija, a co najmniej 0,50 liczy się za pełny złoty.

2. Stawką bazową do obliczenia dodatku
motywacyjnego jest stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wg stopnia awansu zawodowego.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie dłuŜszy niŜ do 31.12.2009r.
Rozdział III
Dodatek funkcyjny
§ 7.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

§ 9.1. Dodatek funkcyjny, w formach, o jakich mowa, przyznaje:
a) ·nauczycielowi - dyrektor szkoły,
b) ·dyrektorowi szkoły - Wójt.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ:
1) ·nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,
2) ·nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna staŜu.

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 8.1. Nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkole potwierdzone
w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości 20- 40 % średniego wynagrodzenia
nauczyciela staŜysty, o którym mowa w art. 30
ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 7 ust. 2 ustala się za:
a) wychowawstwo klasy - w wysokości - 80,00 zł.
b) funkcję opiekuna staŜu - w wysokości - 50,00 zł.

§ 10. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego,
o których mowa w § 7 ust. 1 uwzględnia się
wielkość szkoły, liczba uczniów i oddziałów w
szkole, liczba zatrudnionych pracowników, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe w jakich
funkcjonuje szkoła, a w szczególności:
1. Wielkość szkoły, a w tym:
1. liczba uczniów
2. liczba oddziałów
3. liczba zatrudnionych (ilość pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych
2. Warunki organizacyjne i złoŜoność zadań
funkcji kierowniczej a w szczególności
1. wyposaŜenie w pomoce dydaktyczne.
2. prowadzenie stołówki szkolnej
3. Wyniki pracy szkoły

Rozdział IV
Dodatek za warunki pracy
§ 11. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach lub szkodliwych dla zdrowia
warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za
warunki pracy na zasadach określonych w art. 34
Karty Nauczyciela, § 8 i § 9 rozporządzenia i na
warunkach określonych w § 12, § 13 i 14 Regulaminu.
§ 12.1. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 10 %
stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny

ponadwymiarowe, za kaŜdą przepracowaną w
tych klasach godzinę.
§ 13.1. Nauczycielom szkół, niebędących
specjalnymi, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach lub grupach, w której przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego, przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej,
obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za
kaŜdą faktycznie przepracowaną godzinę.
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2. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w
wysokości 10 % stawki godzinowej, obliczanej
jak za godziny ponadwymiarowe, za kaŜdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania indywidualnego,
jeŜeli zajęcia prowadzone są w ramach godzin
ponadwymiarowych, z zastrzeŜeniem ust. 3.
3. W razie zbiegu tytułów do dodatku
określonego w § 13 i dodatku, o którym mowa w

Poz. 1515

ust. 1 albo 2, nauczycielowi przysługuje prawo
do obu tych dodatków.
§ 14.1. Dodatek za warunki pracy, w formach, o jakich mowa, przyznaje:
a) ·nauczycielowi - dyrektor szkoły,
b) ·dyrektorowi szkoły - Wójt.
2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się
miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 15.1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o
których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty, na
zasadach określonych w art. 35 Karty, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem
dodatku za warunki pracy.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącz- nie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli
praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnoŜąc
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe za
czas zajęć do 0, 5 godziny pomija się, a co najmniej 0, 5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w
arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak
za godziny ponadwymiarowe.
§ 16. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy
§ 15 Regulaminu
§ 17.1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową określa:
a) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,
b) dla dyrektora - Wójt.
2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w
danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,
Rozdział VI
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 18.1. W budŜecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych, z tego:
a) ·20 % przeznacza się na nagrody organu
prowadzącego,

b) ·80 % przeznacza się na nagrody dyrektora
szkoły.
2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, o
którym mowa w ust. 1 zgodnie z art. 49 ust. 2
Karty reguluje odrębny regulamin.

Rozdział VII
Dodatek mieszkaniowy
§ 19.1. Nauczycielowi zatrudnionemu na
terenie wiejskim posiadającemu kwalifikacje do

zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygo-
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dniowego obowiązkowego wymiaru godzin w
szkołach prowadzonych przez gminę przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Nauczycielowi, o którym mowa w § 19,
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”, w wysokości uzaleŜnionej od liczby członków rodziny wypłacany,
co miesiąc:
a) ·dla 1 lub 2 osób - 40 zł,
b) ·dla 3 i więcej osób - 20 zł na kaŜdą osobę w
rodzinie.
3. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącego takŜe nauczycielem, stałe z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wpłacał ten dodatek.
4. 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.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku
szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.

Poz. 1515

§ 20.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) ·nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) ·pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) ·korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,
3) ·odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby była zawarta umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta.
2. Dodatek mieszkaniowy nie wlicza się do
podstawy zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i
opiekuńczego.
§ 21.1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły)
lub na wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałŜonkami.
2. Dodatek mieszkaniowy określa:
a) ·dla nauczyciela - dyrektor szkoły
b) ·dla dyrektora - Wójt

Rozdział VIII
Przepisy końcowe
§ 22.1. Określa się następujące formy
stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub
ustalenia nauczycielom świadczeń, o których
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3:
1) ·w dokumencie stwierdzającym nawiązanie
stosunku pracy - jeŜeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy,
2) ·odrębnym dokumentem - jeŜeli świadczenie
przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie
trwania stosunku pracy albo ulega zmianie
jego wysokość,
3) ·w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie zasadnicze - jeŜeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega równieŜ zmianie wysokość świadczenia.
2. Formy stwierdzenia nabycia prawa,
przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, moŜna stosować
łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.

§ 23. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, o
których mowa w § 1, przysługują w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
§ 24.1. Środki finansowe przeznaczone na
wypłatę świadczeń, o których mowa § 1 stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli
oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.
2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w § 1, nie moŜe przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach
finansowych. Organ prowadzący szkołę moŜe
dokonać zwiększenia środków na wypłatę ww.
świadczeń
§ 25. Regulamin wchodzi w Ŝycie w terminie i na warunkach określających wejście w Ŝycie
uchwały.
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§ 26. W sprawach nieuregulowanych w
Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty
Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

Poz. 1515, 1516 i 1517

§ 27. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskimi związków zawodowych.

1516
UCHWAŁA Nr XX/133/2009
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
z terenu Gminy Słupia za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym
przez Państwową StraŜ PoŜarną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŜń zm.) oraz
art. 28 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (tj. Dz. U.
z 2002r. Nr 147 poz. 1229 z póŜń. zm.) Rada
Gminy Słupia uchwala, co następuje:

2) za udział w szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną 3,00 zł (słownie: trzy złote), za kaŜdą godzinę
szkolenia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. Ustala się ekwiwalent pienięŜny dla
członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu Gminy Słupia w następującej wysokości:
1) za udział w działaniu ratowniczym - 5,00 zł
(słownie: pięć złotych) za kaŜdą godzinę akcji
ratowniczej.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Trojanowski

1517
UCHWAŁA Nr XX/135/2009
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) Rada Gminy Słupia uchwala,
co następuje:

§ 1. Zatwierdza się statut Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi w następującym brzmieniu:

Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
jest wyodrębnioną budŜetową jednostką organizacyjną Gminy Słupia, nieposiadająca
osobowości prawnej.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uŜywa
pieczęci podłuŜnej z pełną nazwą, NIP-em
oraz adresem jej siedziby.
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3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:
1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia
8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawy o świadczeniach rodzinnych
z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawy o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z 22 kwietnia 2005r. (Dz. U.
Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami).

Poz. 1517

5. Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września
2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378 z
późniejszymi zmianami).
6. Ustawy o pracownikach samorządowych
z dnia 22 marca 1990r. (Dz. U. z 2001,
Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
7. Ustawy o finansach publicznych z dnia
30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
4. Terenem działania ośrodka jest obszar objęty administracją Gminy Słupia.
5. Siedziba Ośrodka mieści się w Słupi pod
adresem Słupia 30a.

Rozdział II
Zarządzanie i organizacja
1. Ośrodkiem zarządza Kierownik, który kieruje
działalnością i jest za niego odpowiedzialny.
2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i
rozwiązuje Wójt Gminy.
3. Kierownik wykonuje wobec pracowników
Ośrodka czynności wynikające ze stosunku
pracy.
4. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres
działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Ośrodka.
5. Kierownik Ośrodka na podstawie upowaŜnienia Wójta Gminy wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

6. Nadzór nad realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, postępowaniu wobec dłuŜników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
i z zakresu ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów sprawuje Wojewoda Świętokrzyski, a w zakresie zadań
własnych Wójt Gminy Słupia.
7. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne
sprawozdanie z działalności Ośrodka do dnia
30 kwietnia br. za rok ubiegły oraz potrzeby
w zakresie pomocy społecznej.
8. Obsługę kasową Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słupi prowadzi Urząd Gminy
w Słupi.
9. Obsługę prawną zapewnia Urząd Gminy
Słupia.

Rozdział III
Przedmiot i zakres działania
1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy
społecznej, tj.:
1. Zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym:
- opracowanie i realizacja gminnej
strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów i innych, których celem
jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka,
- udzielanie schronienia, zapewnienie
posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym,
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy
w zakresie pomocy społecznej,

-

-

przyznawanie i wypłacanie zasiłków
okresowych,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych na pokrycie wydatków na
świadczenia
zdrowotne
osobom
niemającym dochodu i moŜliwości
uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
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-

opłacanie składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe osobie, która
rezygnuje z zatrudnienia w związku z
koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub cięŜko chorym członkiem
rodziny, oraz wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina,
- doŜywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom
bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za
pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzanie sprawozdawczości oraz
przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
- tworzenie i utrzymywanie ośrodka
pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników.
2. Zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków
specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy
na ekonomiczne usamodzielnienie w
formie zasiłków, poŜyczek, oraz pomocy w naturze,
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w
ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym, oraz kierowanie do nich osób
wymagających opieki,
- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy.
3. Zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez gminę:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków
stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne określonych w przepisach
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o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w
miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych na pokrycie wydatków
związanych z klęską Ŝywiołową lub
ekologiczna,
- realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
4. Zadań własnych gminy powierzonych
ośrodkowi do realizacji:
- prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących
dodatków mieszkaniowych,
- przygotowania dokumentacji merytorycznej i projektów decyzji administracyjnych w tych sprawach,
- prowadzenia na podstawie uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmowanie działań dotyczących
przeciwdziałania narkomanii.
5. Zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
jako zadania zleconego:
- prowadzenia postępowań w sprawach
o przyznanie świadczeń rodzinnych,
- wydawania i realizacji decyzji w tych
sprawach, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Działalność w zakresie pomocy społecznej
polega w szczególności na:
1. Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2. Pracy socjalnej,
3. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4. Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,
5. Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6. Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
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Rozdział IV
Zasady finansowania działalności
1. Ośrodek samodzielnie prowadzi gospodarkę
finansową w oparciu o ustawę o finansach
publicznych i ustawę o rachunkowości.
2. Pomoc społeczna jest finansowana:
- ze środków pochodzących z budŜetu
gminy, przeznaczonych na realizację zadań własnych,
- ze środków pochodzących z budŜetu
państwa, przeznaczonych na realizację i
obsługę zadań zleconych,

- z innych prawem dopuszczalnych źródeł.
3. Z budŜetu gminy pokrywane są koszty zadań
własnych. Utrzymanie Ośrodka i wynagrodzenia pracowników pokrywane są w 50 %
przez budŜet państwa.
4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka
jest roczny plan finansowy zatwierdzony
przez Wójta Gminy Słupia.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi z siedzibą w Słupi
stanowiący załącznik do uchwały.
2. Traci moc uchwała Nr X/70/04 Rady Gminy
Słupia z dnia 09 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słupi.
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słupia.

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
5. Zmiana statutu wymaga podjęcia przez Radę
uchwały o jego zmianie.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Trojanowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 172

 8044 

Poz. 1517

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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