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1580
UCHWAŁA Nr XXVII/123/09
RADY GMINY KRASOCIN
z dnia 18 marca 2009
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej 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. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1,
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, lit. a i b, 11, 12, 13, 14,
15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1,
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. W uchwale Nr XXVI/118/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2009r. wprowadza się
zmiany:
1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Dochody budŜetu gminy w wysokości
28.837.291 zł, z tego:
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a) dochody bieŜące
28.314.726 zł
b) dochody majątkowe
522.565 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały
2) § 2 pkt. 3 załącznik nr 4a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
3) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
2.136.126 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych w
kwocie
2.136.126 zł
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2. Przychody budŜetu w wysokości
2.136.126 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 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: Cz. Sobczyk
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Załączniki do uchwały Nr XXVII/123/09
Rady Gminy Krasocin
z dnia 18 marca 2009

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/118/09
Rady Gminy Krasocin
z dnia 5 luty 2009
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Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXVI/118/09
Rady Gminy Krasocin
z dnia 5 luty 2009
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Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/118/09
Rady Gminy Krasocin
z dnia 5 luty 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 186
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1581
UCHWAŁA Nr XXVII/124/09/
RADY GMINY KRASOCIN
z dnia 18 marca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. D
oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.) oraz art. 166 ust 1, art. 173 ust 1,
art. 174 ust 3, art. 184 ust 1, 2 i 3, art. 188 ust 2
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z
późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/118/09 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1. Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę 93 zł. w następujących działach:
Dział 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 93 zł
2. Zwiększa się dochody o kwotę 362.135 zł w
następujących działach:
a) Dział 756 - Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
§ 0310 - Podatek od nieruchomości o
kwotę 129.615 zł
b) Dział 758 - RóŜne rozliczenia
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
§ 2920 - Subwencje ogólne z budŜetu
państwa o kwotę 199.824 zł
c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla
uczniów
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje własnych

zadań bieŜących gmin (związków gmin) o
kwotę 32.696 zł
3. Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę
362.042 zł w następujących działach:
a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych o kwotę 20.472 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł
b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
§ 4270 - Zakup usług remontowych o
kwotę 10.000 zł
c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność
§ 3030 - RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 10.050 zł
§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne o kwotę 6.000 zł
d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdziała 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne
§ 4270 - Zakup usług remontowych o
kwotę 20.000 zł
d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 4270 - Zakup usług remontowych o
kwotę 199.824 zł
e) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdziała 85415 - Pomoc materialna dla
uczniów
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów
o kwotę 32.696 zł
f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i
ochrona środowisk
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów
i dróg
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł
g) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalności
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§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
o kwotę 3.000 zł
h) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 4270 - Zakup usług remontowych o
kwotę 30.000 zł
§ 2. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki
związane z pomocą rzeczową lub finansową
realizowaną na podstawie porozumień miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r”
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.
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§ 3. Ogółem zwiększa się plan budŜetu po
stronie dochodów i wydatków o kwotę 362.042 zł
BudŜet po w/w zmianach wynosi po stronie dochodów 29.199.333 zł, a po stronie wydatków
wynosi 31.335.459 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: Cz. Sobczyk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/124/09/
Rady Gminy Krasocin
z dnia 18 marca 2009r.
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/118/09
Rady Gminy Krasocin
z dnia 5 luty 2009r.
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1582
UCHWAŁA Nr XXVII/125/09
RADY GMINY KRASOCIN
z dnia 18 marca 2009r.
sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa,
określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, 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 późniejszymi zmianami) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2006r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 2006 Nr 136 poz. 969 z
późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z
dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 3. Pobrane podatki powinny być przez
inkasenta przekazane do Urzędu Gminy w terminie 3 dni od daty terminu płatności.
§ 4. Ustala się w wysokość wynagrodzenia
prowizyjnego z tytułu inkasa w wysokości 12 %
zainkasowanych kwot.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Krasocin Nr VI/30/07 z dnia 21 lutego 2007r. w
sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa
naleŜności podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz zasad wynagradzania za inkaso i określenie inkasentów.

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa
naleŜności pienięŜnych z tytułu podatku rolnego,
podatku od nieruchomości i podatku leśnego

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 2. Inkaso podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości powierza się sołtysom wsi. Zakres czynności inkasentów związanych z poborem zobowiązań finansowych naleŜnych od
osób fizycznych oraz skutki niewykonania tych
czynności określa załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009r. oraz zostaje
podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i na terenie sołectw.
Przewodniczący Rady Gminy: Cz. Sobczyk
Załącznik do uchwały Nr XXVII/125/09
Rady Gminy Krasocin
z dnia 18 marca 2009r.

Zakres czynności sołtysów - inkasentów podatków i opłat lokalnych w ramach poboru zobowiązań
podatkowych naleŜnych od osób fizycznych
1

2

3

Pobranie z Urzędu Gminy w wyznaczonym
przez Urząd Gminy terminie decyzji podatkowych i niezwłoczne ich doręczenie za pokwitowaniem, zobowiązanym osobom fizycznym, najpóźniej do 1 marca roku podatkowego.
Pobranie z Urzędu Gminy, co najmniej na 7
dni przed terminem płatności kaŜdej raty,
kontokwitariuszy na łączne zobowiązanie
pienięŜne, podatek od nieruchomości i podatek leśny,
Przypomnienie podatnikom o terminach
płatności poszczególnych rat podatków oraz

4

5

inkaso naleŜności podatkowych zgodnie z
kontokwitariuszem,
Wpłacanie zainkasowanych naleŜności na
rachunek Nr 30 85250002 0010 0112 0043
0049 Urzędu Gminy Krasocin w Banku Spółdzielczym w Krasocinie, najpóźniej w drugim
dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa
podatkowego powinna nastąpić wpłata naleŜności oraz zdanie kontokwitariuszy do Referatu Podatkowego w Urzędzie Gminy,
Zapłacenie odsetek za zwłokę (naliczanych
jak od zaległości podatkowych) w razie nie
wpłacenia pobranych naleŜności podatkowych w terminie określonym w punkcie 3,

Dziennik Urzędowy
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6
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Wpłacenie wszystkich pobranych naleŜności
pod rygorem postępowania egzekucyjnego z
całości posiadanego majątku,

7

Poz. 1582, 1583 i 1584

Pokrycie kosztów egzekucyjnych powstałych
w wyniku wszczęcia egzekucji od zainkasowanych nie wpłaconych naleŜności podatkowych.

1583
UCHWAŁA Nr XXVII/127/09
RADY GMINY KRASOCIN
z dnia 18 marca 2009r.
w sprawie zmiany 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. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krasocin
uchwala co następuje:

ników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w § 1 zmienia się brzmienie w pkt. 4
4. za pojemnik KP-7 /kontener/ - 450,00 zł
/brutto/
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. W uchwale Nr XIX/93/08 Rady Gminy
Krasocin z dnia 5 czerwca 2008r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbior-

Przewodniczący Rady Gminy: Cz. Sobczyk

1584
UCHWAŁA Nr XXVII/129/09
RADY GMINY KRASOCIN
z dnia 18 marca 2009
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Krasocin
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
art. 40 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z poźn. zm.), art. 30 ust. 6 i art. 49 i
art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.

Nr 97 poz. 674) z późniejszymi zmianami oraz
art. 5 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz.
1606, uchwala więc co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Regulamin określa wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

a) dodatku motywacyjnego,
b) dodatku funkcyjnego,

Dziennik Urzędowy
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c) dodatku za warunki pracy,
d) dodatku za wysługę lat
e) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
f) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy,
g) dodatków socjalnych: dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu
miesiąca. JeŜeli pierwszy dzień miesiąca jest
dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.

2.

3.

4.
5.

3. Składniki wynagrodzenia, których wysokość moŜe być ustalona jedynie na podstawie
juŜ wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie
lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. JeŜeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w
dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach
szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie moŜe być wypłacane w jednym z ostatnich pięciu
dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 2.
4. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacenia wynagrodzenia nauczycielom:
a) zasiłku na zagospodarowanie,
b) odprawy z tytułu przejścia na emeryturę,
c) odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
d) wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego
w stan nieczynny,
e) nagród jubileuszowych,
f) dodatkowego wynagrodzenia rocznego
* określają odpowiednie przepisy ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2003r. nr 118, poz. 1112 - tekst jednolity, z późn.
zm.).
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Na-

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Poz. 1584

uczyciela (Dz. U. Z 2006r. nr 97 poz. 694 z
późn. zmianami),
rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 - Karta
Nauczyciela z późniejszymi zmianami,
szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub zespół placówek, dla której organem prowadzącym jest Rada Gminy Krasocin,
dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w ust. 1,
roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,
ucznia - naleŜy przez to rozmieć takŜe wychowanka,
organizacja związkowa - rozumie się przez to
Zarząd Oddziału ZNP w Krasocinie,
czasie pracy nauczyciela zatrudnionego w
pełnym wymiarze zajęć - naleŜy przez to rozumieć czas, o którym mowa w art. 42 ust. 1
i 2 Karty Nauczyciela,
tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w art. 42 ustawy - Karta Nauczyciela,
godzinach ponadwymiarowych - naleŜy przez
to rozumieć przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - art.
35, ust. 2 Karty Nauczyciela,
godzinach doraźnych zastępstw - naleŜy
przez to rozumieć godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
przydzielone nauczycielowi powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
których realizacja następuje w zastępstwie
nieobecnego nauczyciela - art. 35 Karty Nauczyciela.

Rozdział II
Wynagrodzenia i składniki wynagrodzenia
Wynagrodzenie zasadnicze
§ 3.1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzaleŜniona jest od stopnia
awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji,
2. Nauczyciele niepełnozatrudnieni otrzymują stawkę wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do wymiaru etatu.

3. Za dni nieobecności w pracy z powodu
niezdolności do pracy wskutek choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny,
bądź urlopu macierzyńskiego wynagrodzenie
zasadnicze ulega pomniejszeniu w wysokości
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1/30 za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy w razie choroby i macierzyństwa.
4. W przypadku konieczności okresowego
łączenia róŜnych wymiarów pensum wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
w ramach jednego etatu, ustala się pensum

Poz. 1584

proporcjonalnie w odniesieniu do łączonej liczby
realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatek za wysługę lat
§ 4.1. 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
(art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela).

3. Do okresów pracy uprawniających do
dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeŜeli
z mocy odrębnych przepisów podlegają one
wliczeniu do okresu pracy, od którego zaleŜą
uprawnienia pracownicze.

2. Dodatek przysługuje:
począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki tego dodatku, jeŜeli
nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,
za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do
dodatku lub wyŜszej stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca,
za okres urlopu dla poratowania zdrowia
oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie, chyba Ŝe przepis szczególny
stanowi inaczej,
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub innym chorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego z wyłączeniem zasiłku macierzyńskiego.

4. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niŜ jednym stosunku pracy
okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat
ustala się odrębnie dla kaŜdego stosunku pracy z
zastrzeŜeniem ust. 5.
Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy
w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub
był jednocześnie zatrudniony.
Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza
się okresów podstawowego zatrudnienia.

-

-

-

5. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach (placówkach) w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć,
do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w kaŜdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 3.

Dodatek motywacyjny
§ 5.1. W zaleŜności od jakości pracy, w
tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych
warunków o których mowa w rozporządzeniu
oraz w § 6 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
moŜe być przyznany dodatek motywacyjny.
§ 6.1. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć
w realizowanym procesie dydaktycznym,
wychowawczo-opiekuńczym, a w szczególności:
a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z
uwzględnieniem moŜliwości uczniów
oraz warunków pracy nauczyciela,

b) osiągnięć w konkursach, turniejach, zawodach sportowych i olimpiadach oraz
w innych obszarach działań związanych z
realizowanym procesem dydaktycznym,
c) skuteczne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za
własną edukację, planowania własnej
przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
d) skuteczna współpraca z rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologii i uzaleŜnieniom,
e) aktywne i efektywne działania na rzecz
uczniów potrzebujących opieki z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w
stałej współpracy z właściwymi instytu-
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cjami i osobami świadczącymi pomoc
socjalną,
wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania,
zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
Karty Nauczyciela,
szczególnie efektywne wypełnienie zadań i
obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem,
realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej
polityce oświatowej
jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w
szczególności:
a) podnoszenie umiejętności zawodowych,
skutkujące praktycznym stosowaniem
nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
promowanie szkoły, środowiska regionu,
zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3
Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) inicjowanie i organizowanie imprez i
uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka i koordynowanie prac samorządu
uczniowskiego lub organizacji uczniowskich działających w szkole,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
e) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych w tym uwzględniających
potrzeby uczniów,
f) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia
szczególnie uzdolnionego

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje
nauczycielom:

-

-
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staŜystom w okresie odbywania staŜu,
nauczycielom, którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty
Nauczyciela - przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary,
za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
przez okres co najmniej 6 miesięcy po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia
trwającego dłuŜej niŜ 6 miesięcy,
w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

§ 7.1. Wysokość środków na dodatki motywacyjne w danej placówce ustala się w wysokości 7 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W zaleŜności od osiąganych wyników pracy nauczycielowi moŜe być przyznany dodatek
motywacyjny w ramach środków przyznanych
szkole (placówce).
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie
dłuŜszy niŜ 12 miesięcy.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela oraz okres przyznawania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa w § 6, ustala dyrektor w porozumieniu ze
związkami zawodowymi działającymi w danej
placówce, a w stosunku do dyrektora - Wójt
4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w
okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
6. W okresie usprawiedliwionej nieobecności z powodu choroby własnej, opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, urlopu macierzyńskiego dodatek motywacyjny ulega pomniejszeniu o 1/30 za kaŜdy dzień nieobecności.
7. Dodatek motywacyjny stanowi składnik
wynagrodzenia.

Dodatek funkcyjny
§ 8. Do uzyskania dodatku funkcyjnego
uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1. stanowisko dyrektora lub wicedyrektora
szkoły;
2. sprawowanie funkcji:
a) wychowawcy klasy,
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,

c) opiekuna staŜu,
d) intendenta.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość
szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złoŜoność
zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w
szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lo-
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kalowe, środowiskowe i społeczne w jakich
szkoła funkcjonuje, ustala:
6) dla dyrektora - Wójt,
Lp.
1.

2.

3.

4.

7) dla wicedyrektora szkoły - dyrektor szkoły.
§ 9. Tabela dodatków funkcyjnych
Miesięcznie w złotych
od
do

Stanowisko
Szkoły podstawowe, zespoły placówek
1. dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów
2. dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów
3. dyrektor szkoły liczącej 17 do 26 oddziałów
4. wicedyrektor
Wychowawca oddziału, klasy, szkoły podstawowej i przedszkola:
a) do 20 uczniów
b) ponad 20 uczniów
Wychowawca klasy gimnazjum
a) do 20 uczniów
b) ponad 20 uczniów
Opiekun staŜu - 5 % wynagrodzenia zasadniczego staŜysty po WSP

§ 10.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 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. Nauczycielowi prowadzącemu intendenctwo poza etatem przysługuje dodatek:
a) w szkołach, w których doŜywia się do 100
uczniów - 150 zł
b) w szkołach, w których doŜywia się do 50
uczniów - 100 zł
3. 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, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego
pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej
dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa, a po 1 miesiącu gdy dyrektor nie pobiera
dodatku funkcyjnego.
Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 11. Dodatki za warunki pracy
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1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach, uciąŜliwych lub
szkodliwych dla zdrowia.
2. Wykaz trudnych i uciąŜliwych warunków
pracy stanowiących podstawę do przyznania
z tego tytułu dodatku określa rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z art.
34 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.
3. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się:
a) Nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia indywidualnego,
b) Nauczanie w klasach łączonych,
c) Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z
dziećmi i młodzieŜą upośledzonymi
umysłowo w stopniu głębokim.
4. Dodatek wynosi 5 % stawki godzinowej.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w
całości jeŜeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciąŜliwych lub szkodliwych
dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar
zajęć (pełny etat).
6. Nauczycielowi, który realizuje w trudnych,
uciąŜliwych lub szkodliwych warunkach tylko
część obowiązującego wymiaru zajęć lub jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć
dodatek wypłaca się proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w takich warunkach pracy.
7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
8. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy, a dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły.
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Rozdział III
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 12.1. Nauczyciel moŜe być zobowiązany
do pracy w godzinach ponadwymiarowych w
wymiarze nieprzekraczającym 1/4 tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin. Zatrudnienie
w większym wymiarze godzin ponadwymiarowych wymaga zgody nauczyciela, jednakŜe w
tym przypadku wymiar godzin ponadwymiarowych nie moŜe przekraczać 1/2 jego pensum (art.
35 ust. 1 Karty Nauczyciela).
2. Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę ponadwymiarową
dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.
42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza się, dzieląc
odpowiednią stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli, o której
mowa w ust. 1, przez miesięczną liczbę godzin
będącą wynikiem pomnoŜenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, przez 4,16
- z zaokrągleniem do pełnych godzin, (do 0,5
godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę).
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, w sposób określony
w ust. 2, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa
realizowane były zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie
realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy z wyjątkiem godzin ponadwymiarowych
przypadających w dniach, w których nauczyciel
nie mógł realizować z przyczyn leŜących po
stronie pracodawcy, np. w związku z zawiesze-

niem zajęć z powodu klęski Ŝywiołowej lub mrozów.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5
tego wymiaru ( lub 1/4 gdy nauczycielowi ustalono czterodniowy tydzień pracy) za kaŜdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub
dzień ustawowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu,
nie moŜe być jednak większa niŜ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym
od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten
dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne
wynagrodzenie za kaŜdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.
§ 13.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw, o których
mowa w § 12 przysługuje za godziny faktycznie
zrealizowane.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się z dołu.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze nie przydziela się godzin
ponadwymiarowych, chyba, Ŝe z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin, nie więcej niŜ 2 godziny ponadwymiarowe tygodniowo.

Rozdział IV
Nagrody i świadczenia wynikające ze stosunku pracy
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 14.1. 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,
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b) otrzymywania w danym roku szkolnym lub
roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody, dodatku motywacyjnego przez
co najmniej 6 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 w porozumieniu z organizacjami
związkowymi działającymi w danej placówce
b) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 Wójt w porozumieniu z organizacjami związkowymi i organem nadzoru pedagogicznego.

Poz. 1584

a) przyznawania nagród Wójta dla nauczycieli i
dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
b) przyznawania nagród dyrektora szkoły lub
placówki dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych.
5. Regulamin, o którym mowa w § 14 ust. 4
pkt. a, ustala Wójt w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi, zaś w § 14 ust. 4 pkt. b - dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z właściwymi organami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
§ 15.1. Nagrody są przyznawane z okazji
Dnia Edukacji Narodowej oraz z okazji Jubileuszu Szkoły (mogą być równieŜ przyznane w
szczególnych przypadkach)

4. Szczegółowe zasady przyznawania nagród oraz tryb składania wniosków określa regulamin:
Rozdział V
Inne naleŜności wynikające ze stosunku pracy nauczyciela
Zasiłek na zagospodarowanie
§ 16.1. Nauczyciel, który uzyskał stopień
nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od
dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w Ŝyciu
w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole
wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia
na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do
pierwszej pracy zawodowej w Ŝyciu nie zalicza się
pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w
zakładzie kształcenia nauczycieli.

2. Prawo do złoŜenia wniosku o wypłacanie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje
nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia
uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
3. Zasiłek na zagospodarowanie podlega
zwrotowi, jeśli nauczyciel nie przepracuje w
szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach organ prowadzący
szkołę moŜe zwolnić nauczyciela w całości lub w
części z obowiązku zwrotu zasiłku.

Dodatek mieszkaniowy
§ 17.1. Nauczycielowi zatrudnionemu na
terenie gminy, posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1. przy jednej osobie w rodzinie - 3 %
2. przy dwóch osobach w rodzine - 4 %
3. przy czterech osobach w rodzinie - 5 %
4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 6 %
- minimalnego wynagrodzenia za pracę
(Dz. U. z 2007r., Nr 171 poz. 1209).

3. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałŜonka, dzieci oraz
rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na
ich wspólny wniosek.
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6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Wójt.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
a) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkaniowego,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:

Poz. 1584

a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie
b) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego, (chorobowego, macierzyńskiego, rehabilitacyjnego, wychowawczego)
c) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, określonej słuŜby wojskowej. W przypadku jednak, gdy z
nauczycielem powołanym do szkoły zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta,

Dodatek wiejski
§ 18.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu na terenie wsi, w wymiarze nie
mniejszym niŜ połowa tygodniowego obowiąz-

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

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 19. W budŜecie zabezpiecza się środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną w
wysokości 0,3 % planowanych rocznych wynagrodzeń czynnych nauczycieli. Uprawnienia zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę
lub rentę.
§ 20.1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin ustala się według
wzoru:

2. Wymiar, o którym mowa w pkt 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, Ŝe godzinę do
0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.
§ 21. W sprawach nie uregulowanych w
niniejszym regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Pracy.
§ 22. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Krasocinie.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Krasocin.

W = (x1 + x2) : [(x1 : y2) + (x1 : y2)]
Gdzie:
x1, x2 ......... - oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły,
y1, y2 ........ - oznacza tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych
stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy oraz § 1
uchwały.

§ 24. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmieniane w trybie przewidzianym
dla jego ustalenia.
§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, wchodzi w Ŝycie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. i będzie obowiązywała do dnia 31.12.2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: Cz. Sobczyk
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1585
UCHWAŁA Nr RG-XXXI/251/09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 18 marca 2009r.
w sprawie pozbawienia dotychczasowych dróg gminnych kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku
z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o
drogach publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 19, poz.
115 ze zmianami) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15
Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r,
poz. 1591, z późniejszymi zmianami) - po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Kieleckiego Rada Gminy uchwala co następuje:

b) droga gminna Nr 003488 T (ul. Przemysłowa
- Osiedle „Nowiny”), na odcinku od drogi
woj. Nr 762 do skrzyŜowania z drogą powiatową Nr 0377T, k/KCMB zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. Pozbawia się kategorii dróg gminnych
następujące dotychczasowe drogi gminne:
a) drogi gminna Nr 003487 T (ul. Kubusia Puchatka - Osiedle „Nowiny”), na odcinku od
skrzyŜowania z drogą woj. Nr 762 do ul. Białe Zagłębie,

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały Rada
Gminy powierza Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk
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1586
UCHWAŁA Nr RG-XXXI/252/09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 18 marca 2009r.
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w m. Kowala Mała na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
i zmianie jej nazwy
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z
2007r Nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz art. 18,
ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
Nr 142 z 2001r, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się przebieg drogi gminnej w
miejscowości Kowala Mała na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny, której opis połoŜenia i przebieg przedstawiony został w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Szczegółowe połoŜenie i przebieg drogi oznaczony na mapie stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 3. Nazwa przedmiotowej drogi gminnej,
która będąc drogą powiatową Nr 0375T nosiła
nazwę: „Kowala-Sobków” zmienia się i droga
gminna otrzymuje nazwę: „Kowala Mała przez
wieś (droga ślepa)”.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały Rada
Gminy powierza Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk
Załączniki do uchwały Nr RG-XXXI/252/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 18 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
Przebieg drogi gminnej w miejscowości Kowala Mała
na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny:
1
Lp.
1.

2
Nr ewid. drogi
brak numeru
(Nr jeszcze nie nadany
przez Urząd Marszałkowski)

3
Nazwa drogi i jej długość
Droga gminna:
„Kowala Mała przez wieś”
(droga ślepa)
długości odcinka drogi ok. 1550 mb

4
Przebieg drogi
początek drogi:
od skrzyŜowania z drogą powiatową w m. Kowala o Nr 0374T
(Sitkówka - Kowala - Bilcza - Podgórze)
przebieg drogi:
przez zabudowę zagrodową miejscowości Kowala Mała
koniec drogi:
koniec zabudowy zagrodowej w miejscowości Kowala Mała
do km 1+550
(do działki o nr ewidencyjnym 606)
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1587
UCHWAŁA Nr RG-XXXI/254/09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 18 marca 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r
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. zm.)
oraz art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.), a takŜe art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr RGXXVIII/225 /08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się planowane dochody budŜetowe
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w paragrafie
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę
70 154 zł, w tym:
- planowane dochody Urzędu Gminy:
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe
w paragrafie 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości o kwotę 70
154 zł.
§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały Nr RGXXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetowe w dziale 801 Oświata i wychowanie w
rozdziale 80104 Przedszkola w paragrafie
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 60 000 zł na zadaniu ujętym
w wieloletnim programie inwestycyjnym:
„Budowa przedszkola Samorządowego w
Nowinach II etap Budowa budynku przedszkola”,
- planowane wydatki Urzędu Gminy:
- zmniejsza się planowane wydatki
budŜetowe w dziale 801 Oświata i

wychowanie w rozdziale 80104
Przedszkola w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 60 000 zł;
2. Zwiększa się planowane wydatki budŜetowe
o kwotę 130 154 zł, w tym:
1) w dziale 750 Administracja publiczna w
rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę
70 154 zł, w tym:
a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów
i wyposaŜenia o kwotę 20 154 zł,
b) w paragrafie 4260 Zakup energii o
kwotę 12 000 zł,
c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł,
d) w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej o kwotę 8 000 zł,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie w
rozdziale 80104 Przedszkola w paragrafie
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych o kwotę 60 000 zł na zadaniu ujętym w wieloletnim programie
inwestycyjnym „Budowa Przedszkola
Samorządowego w Nowinach - I etap
Budowa i wyposaŜenie placu zabaw”,
z tego:
- planowane wydatki Urzędu Gminy:
- w dziale 750 Administracja publiczna w
rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę
70 154 zł, w tym:
a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów
i wyposaŜenia o kwotę 20 154 zł,
b) w paragrafie 4260 Zakup energii o
kwotę 12 000 zł,
c) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł,
d) w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej o kwotę 8 000 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w
rozdziale 80104 Przedszkola w paragrafie
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych o kwotę 60 000 zł.
§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 3 do
uchwały Nr RG-XXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Sitkówka-No-
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winy na 2009r. i przyjmuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr RG-XXXI/254/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 18 marca 2009r.
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