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1708
UCHWAŁA Nr XL/302/09
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie regulaminu określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania
dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego
oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, 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 (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49
ust. 2, art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 4
ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z

2007 roku Nr 68, poz. 449) Rada Miejska uchwala
co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a takŜe
wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zwany dalej Regulaminem.

Przepisy ogólne
§ 2.1. Regulamin określa w szczególności:
1) Wysokość stawek dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;
2) Szczegółowe warunki przyznawania dodatku
za wysługę lat;
3) Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) Wysokość i warunki wypłacania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
5) Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

4)

5)
6)
7)

8)
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela;
2) rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
wydane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
- Karta Nauczyciela;
3) szkole - naleŜy przez to rozumieć jednostki
organizacyjne wymienione w art. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta

9)

10)

Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów;
nauczycielu - naleŜy przez to rozumieć równieŜ wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach
organizacyjnych, o których mowa w pkt. 3,
dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w pkt. 3;
klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział;
grupie - naleŜy przez to rozumieć grupę
uczniów, która powstała w wyniku podziału
klasy na grupy na zajęciach określonych w
przepisach o ramowych planach nauczania
oraz zgodnie z tymi przepisami;
uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka;
tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w art. 42 ust. 3 ust. 4a oraz ustalony
na podstawie art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt. 3
ustawy Karta Nauczyciela.
godziny ponadwymiarowe - naleŜy przez to
rozumieć przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dy-
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daktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - art. 35, ust. 2 Karty Nauczyciela,
11) godziny doraźnych zastępstw - naleŜy przez
to rozumieć godziny zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych przydzie-

Poz. 1708

lone nauczycielowi powyŜej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin, których
realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela - art. 35, ust. 2a Karty Nauczyciela.

Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Nauczycielowi moŜe być przyznany
dodatek motywacyjny. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, bardzo dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w
szczególności:
a) podnoszenie umiejętności zawodowych,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c) wzorowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,
d) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) za prowadzenie zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły (placówki), ze
szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających
z potrzeb i zainteresowań uczniów,
b) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
c) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
d) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
e) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

f)

prowadzenie kół zainteresowań z inicjatywy nauczyciela.

2. Wypłata dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela moŜe zostać wstrzymana lub zawieszona, jeŜeli nauczyciel z własnej winy zaprzestał
dalszej realizacji zadań, za które dodatek został
przyznany.
Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły
- w stosunku do nauczyciela, a Burmistrz - w
stosunku do dyrektora szkoły.
§ 5.1. W kaŜdej szkole ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli jako 5 % wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w danej
szkole.
2. W zaleŜności od osiąganych wyników
pracy nauczycielowi moŜe być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości nie mniej niŜ 5 %
i nie więcej niŜ 20 % w ramach środków przyznanych szkole (placówce).
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ 4 miesiące i nie
dłuŜszy niŜ 10 miesięcy.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela oraz okres przyznawania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa w § 4, ustala dyrektor, a w stosunku do
dyrektora - Burmistrz.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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.
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Dodatki funkcyjne
§ 6.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze przysługuje dodatek
funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie.
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 lokalowe, środowi-

skowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje,
ustala:
a. dla dyrektora - Burmistrz,
b. dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych określonych w statucie szkoły dyrektor szkoły.
§ 7.1. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe
nauczycielowi któremu powierzono wychowawstwo klasy oraz sprawowanie funkcji opiekuna
staŜu.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego
określa tabela.

Tabela dodatków funkcyjnych
Lp.

1.

2.

3.

4.

Miesięcznie
w złotych
od
do

Stanowisko
Przedszkola
a) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
b) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie
Szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły
a) dyrektor szkoły liczącej od 4 do 6 oddziałów
- dyrektor szkoły liczącej od 7 do 8 oddziałów
- dyrektor szkoły liczącej 9 do 12 oddziałów
- dyrektor szkoły liczącej 13 do 16 oddziałów
- dyrektor szkoły liczącej 17 do 20 oddziałów
- dyrektor szkoły liczącej od 21 do 25 oddziałów
- dyrektor szkoły liczącej 26 oddziałów i więcej
b) wicedyrektor
Wychowawca klasy w szkole podstawowej, gimnazjum
do 10 uczniów
od 11 do 15 uczniów
od 16 do 20 uczniów
od 21 do 26 uczniów
powyŜej 26 uczniów
Wychowawca grupy wychowania przedszkolnego
do 20 dzieci
21 dzieci i więcej
Wychowawca oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
do 15 dzieci
od 16 do 20 dzieci
21 dzieci i więcej
Opiekun staŜu

300
150

550
300

300
330
400
480
530
600
700
290

470
580
700
850
950
1100
1250
750
35
45
65
80
100
40
55

-

35
40
55
50

Uwaga do pkt 2b tabeli dodatków funkcyjnych (dodatek funkcyjny wicedyrektora)

3. Dodatek funkcyjny wicedyrektora nie
moŜe być większy niŜ 60 % przyznanego dodatku
funkcyjnego dyrektora danej placówki.
§ 8.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 6 ust. 1 i 2 oraz w § 7 ust. 1
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w
ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlo-

pu 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.
3. Otrzymywanie dodatku o którym mowa
w § 6 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 7 ust. 1.
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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.

Poz. 1708

5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
6. W okresie usprawiedliwionej nieobecności z powodu choroby własnej, opieki nad
dzieckiem lub innym członkiem rodziny, urlopu
macierzyńskiego dodatek funkcyjny ulega pomniejszeniu o 1/30 za kaŜdy dzień nieobecności.

Dodatki za warunki pracy
§ 9.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za pracę w trudnych warunkach określonych w
przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej 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.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w
ust. 1, uzaleŜniona jest od:
1) stopnia trudności realizowanych prac lub
zajęć,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego o których
mowa w § 8 pkt. 8 rozporządzenia MENiS z dnia
31 stycznia 2005 roku dodatek wynosi 4 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za
kaŜdą efektywnie przeprowadzoną godzinę zajęć. Poza miejscowością, gdzie mieści się siedziba danej szkoły 5 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za kaŜdą efektywnie
przeprowadzoną godzinę zajęć.

4. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych w
klasach łączonych o których mowa w § 8 pkt. 10
rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005
roku dodatek wynosi:
- do 10 uczniów 3 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za kaŜdą efektywnie
przepracowaną godzinę,
- od 11 do 15 uczniów 5 % godzinowej stawki
wynagrodzenia zasadniczego za kaŜdą efektywnie przepracowaną godzinę,
- od 16 uczniów do 20 uczniów 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego
za kaŜdą efektywnie przepracowaną godzinę,
- od 21 uczniów do 26 uczniów 15 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego
za kaŜdą efektywnie przepracowaną godzinę,
- powyŜej 26 uczniów 25 % godzinowej stawki
wynagrodzenia zasadniczego za kaŜdą efektywnie przepracowaną godzinę
§ 10.1. Dodatki za warunki pracy wymienione w § 9 przyznaje dla nauczyciela dyrektor, a
dla dyrektora Burmistrz.
2. Dodatek za trudne warunki przysługuje
za efektywnie przeprowadzone zajęcia dydaktyczne.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu.

Dodatek za wysługą lat
§ 11.1. 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).

-

-

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.
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okresy uprawniające do dodatku z wysługę lat
ustala się odrębnie dla kaŜdego stosunku pracy z
zastrzeŜeniem ust. 5.
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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.

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. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się; dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych.
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. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się
mnoŜąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z
zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,
Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej o 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Za sprawowanie opieki nad uczniami
dowoŜonymi i oczekującymi na dowóz przysługuje zasadnicza stawka godzinowa nauczyciela
kontraktowego posiadającego wykształcenie:
tytuł zawodowy licencjata (inŜyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia
kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego
kolegium języków obcych którego tygodniowe
obowiązkowe pensum godzin zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych wynosi
26 - tj. wychowawca świetlicy.
6. 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 ich realizować z przyczyn leŜących po
stronie pracodawcy, np.: w związku z zawieszeniem zajęć z powodu klęski Ŝywiołowej lub mrozów.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz 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 lub ustalony na podstawie art. 42
ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela 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.
8. Nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy i dniu świątecznym nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
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opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

mowa w § 12, przysługuje za godziny faktycznie
zrealizowane.

§ 13.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, o których

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się z dołu.

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:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektora,
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzaleŜnione jest w szczególności od:
1/ posiadania aktualnej wyróŜniającej oceny
pracy na danym stanowisku,
2/ otrzymywania w danym roku szkolnym lub
roku szkolnym poprzedzającym rok przyzna-

nia nagrody dodatku motywacyjnego przez
co najmniej sześć miesięcy,
1) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej w okresie ostatnich 3 lat.
3. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dyrektor jednostki organizacyjnej,
2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2
Burmistrz
§ 15.1. Nagrody, o których mowa w § 14,
są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor
moŜe przyznać nauczycielowi nagrodę w innym
czasie w porozumieniu z organem prowadzącym.

Dodatek mieszkaniowy
§ 16.1. Nauczycielowi zatrudnionemu na
wsi w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i
posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy na podstawie art. 54
ust. 3 Karty Nauczyciela.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
a) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego wynosi miesięcznie 10,00 zł.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
c) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa była zawarta,
d) korzystania z urlopu wychowawczego

3. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, przysługuje tylko
jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. MałŜonkowie wspólnie określają
pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 3, na
ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje
dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
wypłaca się miesięcznie z góry.
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Postanowienia końcowe
wynikające z zadań statutowych szkoły, ze
szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb
i zainteresowań uczniów, zajęcia i czynności
związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 17.1. Nauczyciele niepełnozatrudnieni
otrzymują stawkę wynagrodzenia zasadniczego
proporcjonalnie do wymiaru etatu.
2. 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
1/30 za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy w razie choroby i macierzyństwa.

§ 18.1. W budŜecie zabezpiecza się środki
finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli, które stanowią 0,1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe czynnych nauczycieli korzystających z opieki zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela.

3. W przypadku konieczności okresowego
łączenia róŜnych wymiarów pensum (wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela) w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łączonej
liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.
§ 20. Zmiany w niniejszym regulaminie
mogą być wprowadzane w trybie i na zasadach
jego ustanowienia.

4. Kompetentny do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
przedmiotów w róŜnym wymiarze na mocy art. 42
ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela jest organ prowadzący szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 21. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Jędrzejowie i Międzyzakładową Organizacją Związkową Pracowników
Oświaty NSZZ „Solidarność” w Jędrzejowie.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

5. Zgodnie z art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie moŜe przekraczać
40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel
obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na
ich rzecz, w wymiarze określonym w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, inne czynności i zajęcia

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: P. Błaszkiewicz

1709
UCHWAŁA Nr XL/303/09
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie przyjęcia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli placówek oświatowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz

art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) Rada Miejska
uchwala co następuje:
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Postanowienia ogólne
§ 1. Ustala się regulamin funduszu zdrowotnego dla nauczycieli placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Jędrzejów określający:
1. tryb przyznawania pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli
2. szczegółowe warunki i sposób przyznawania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym
osoby uprawnione do korzystania z pomocy
zdrowotnej.
§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliŜszego określenia o:

1) organie prowadzącym - naleŜy przez to rozumieć Gminę Jędrzejów,
2) szkole - naleŜy przez to rozumieć placówkę
oświatową dla której organem prowadzącym
jest Gmina Jędrzejów,
3) dyrektorze - naleŜy przez to rozumieć dyrektora placówki oświatowej, o której mowa w
pkt. 2,
4) nauczycielu bez bliŜszego określenia - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych
lub emerytowanych (ewentualnie przebywających na rencie) w placówkach oświatowych, o których mowa w pkt. 2,

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
§ 3.1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budŜetach placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów i są przeznaczone na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli - stanowią 0,1 % planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Środkami, o których mowa w ust. 1 zarządzają dyrektorzy placówek.
3. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dyrektorzy
placówek powołują Komisje Zdrowotne.
Do zadań Komisji Zdrowotnej naleŜy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z
funduszu.
4. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje dyrektor placówki.
§ 4.1. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać:
- nauczyciele zatrudnieni w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę
Jędrzejów,
- byli nauczyciele - emeryci i renciści - danych
placówek oświatowych, którzy przeszli na
emeryturę lub rentę z tych placówek, dla których Gmina Jędrzejów jest organem prowadzącym.
§ 5.1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w
formie jednorazowego świadczenia pienięŜnego
i przyznawana jest w związku z:
- przewlekłą chorobą nauczyciela,

-

długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,
długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

2. Wysokość przyznanego świadczenia
uzaleŜnia się od przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych wpływających na
sytuację materialną nauczyciela (konieczność
stosowania specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki choremu itp.)
3. Warunkiem przyznania świadczenia
zdrowotnego jest złoŜenie przez nauczyciela
wniosku na obowiązującym druku, który stanowi
integralną część regulaminu (załącznik nr 1),
popartego aktualnym zaświadczeniem lekarskim
o chorobie nauczyciela oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia.
4. Wniosek o przyznanie nauczycielowi
świadczenia zdrowotnego moŜe złoŜyć równieŜ
przełoŜony nauczyciela, przedstawiciel związków
zawodowych, rada pedagogiczna placówki
oświatowej, jeŜeli nauczyciel nie jest zdolny
osobiście do podejmowania czynności w tym
zakresie, wniosek moŜe być złoŜony przez opiekuna.
5. Pomoc zdrowotna nauczycielowi udzielana jest raz w roku kalendarzowym.
W uzasadnionych szczególnie cięŜkich przypadkach świadczenie zdrowotne moŜe być przyznane powtórnie w danym roku kalendarzowym.
6. Świadczenia zdrowotne przyznawane
będą w ramach przyznanych środków.

Postanowienia końcowe
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 7. Zmiany w niniejszym regulaminie
mogą być wprowadzane w trybie i na zasadach
jego ustanowienia.
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§ 8. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Jędrzejowie i Międzyzakładową Organizacją Związkową Pracowników
Oświaty NSZZ „Solidarność” w Jędrzejowie.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

Poz. 1709

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: P. Błaszkiewicz
Załącznik Nr 1

WNIOSEK
o przyznanie pomocy zdrowotnej
………………………………………………………………………………………………………………….......................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………………………………………………………………………………….......................
(adres zamieszkania i nr telefonu)

………………………………………………………………………………………………………………….......................
(placówka oświatowa, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony)

Uzasadnienie:

(w załączeniu: aktualne zaświadczenie lekarskie, dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia)

……………………………………….

……………………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej:
..................................................................................................................................................................................
Podpisy członków Komisji Zdrowotnej:
1. …………………………………
2. ...............................................
Przyznaję pomoc zdrowotną w wysokości: ............................. zł.
(słownie złotych: ...................................................................................................................................................)
………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………………..
(podpis dyrektora placówki)
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1710
UCHWAŁA Nr XL/304/09
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych
oraz ustalenia ich przebiegu
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 późn. zm), w
związku z art. 7 i art. 10 ust. 1 i 2. ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) i Uchwały
Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania
numerów drogom powiatowym oraz drogom
gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego
Nr 202 poz. 1855), po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Jędrzejowskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii dróg gminnych
n/w drogi:
1) Droga nr 001012 T Jasionna - Lścin
2) Droga nr 001017 T E-7 Potok - Potok Wielki
3) Droga nr 001021 T Potok Wielki - PKP Potok
4) Droga nr 001026 T Kamieniec Cierniecki Przysów
5) Droga nr 001031 T Prząsław - Cierno Zaszosie
6) Ulica Torowa w Jędrzejowie
§ 2. Zalicza się do kategorii dróg gminnych
drogi oznaczone w ewidencji dróg Urzędu Miejskiego o następującym przebiegu:

1) droga „od drogi krajowej nr 7 - Mnichów
Zakościele”
2) droga „Jędrzejów - Sudół”
§ 3. Ustala się następujący przebieg dróg
wymienionych w § 2 uchwały:
1). Droga „od drogi krajowej nr 7 - Mnichów
Zakościele” o przebiegu od drogi krajowej nr 7
do końca wsi Mnichów Zakościele,
2). Droga „Jędrzejów - Sudół” o przebiegu od
granicy miasta ul. Wilanowska do drogi krajowej nr 78 w Sudole.
§ 4. Przebieg dróg określonych w § 3 stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: P. Błaszkiewicz
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UCHWAŁA Nr XL/305/09
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie ustalenia przebiegu ulic stanowiących drogi gminne na terenie miasta Jędrzejowa
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 późn. zm), w
związku z art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r.
Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) i Uchwały Nr XX/211/87
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach
z dnia 25 maja 1987r. w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg lokalnych miejskich (Dz. Urz.
Nr 12 poz. 149) Województwa Świętokrzyskiego)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się przebieg ulic stanowiących
drogi gminne na terenie miasta Jędrzejowa:
1) ulica StraŜacka dł. 535 m - od ul. Klonowej
do ul. Jana Pawła II,
2) ulica Kościelna dł. 200 m - od ul. 11 Listopada
do ul. Jana Pawła II
3) ulica Krótka dł. 79 m - od ul. 11 Listopada do
ul. 3 Maja
4) ulica Daszyńskiego dł. 215 m - od Placu
Tadeusza Kościuszki do ul. 11 Listopada
5) ulica Duh - Imbora dł. 173 m - od ul. Pińczowskiej do ul. Bartosza Głowackiego
6) ulica Dr Ignacego Kwarty dł. 280 m - od
ul. 11 Listopada do ul. Jana Pawła II
7) ulica Zamoście dł. 160 m - od. ul. Spółdzielczej do ul. Wspólnej
8) ulica Spółdzielcza dł. 340 m - od ul. Stanisława Konarskiego do ul. Mikołaja Reja
9) ulica Browarna dł. 70 m - od ul. StraŜackiej
do ul. Partyzantów
10) ulica Słodowa dł. 165 m - od ul. Wspólnej do
ul. Spółdzielczej
11) ulica Okrzei dł. 1005 m - od ul. Romana
Dmowskiego do Alei Józefa Piłsudskiego
12) ulica Stefana śeromskiego dł. 303 m - od
ul. Murawiec do torów kolejki wąskotorowej
13) ulica Cmentarna dł. 280 m - od ul. Kieleckiej
do ul. Brzozowej
14) ulica Mjr AK S. Gądzio-Kos dł. 247 - od
ul. 11 Listopada do ul. Jana Pawła II
15) ulica Sportowa dł. 245 m - od ul. 11 Listopada
do ul. Św. Barbary
16) ulica OkręŜna dł. 300 m - od ul. 3 Maja do
ul. Dr Ignacego Kwarty
17) ulica Wiejska dł. 388 m - od ul. Pińczowskiej
do ul. Jasionka

18) ulica Ogrodowa dł. 470 m - od ul. Kieleckiej
do ul. Piastowskiej
19) ulica Jasionka dł. 1826 m - od ul. Wiejskiej
do ogródków działkowych
20) ulica Wilanowska dł. 530 m - od ul. 11 Listopada do drogi powiatowej nr 0271T
21) ulica Brzozowa dł. 430 m - od ul. Kilińskiego
do ul. Cmentarnej
22) ulica Górna dł. 435 m - od ul. Feliksa Przypkowskiego do pól
23) ulica Stanisława Konarskiego dł. 550 m - od
ul. Klasztornej do ul. Kolejowej
24) ulica Spokojna dł. 470 m - od ul. Cichej do
ul. Kolejowej
25) ulica Nowa dł. 220 m - od ul Kadłubka do
ul. Mikołaja Reja
26) ulica Murawiec dł. 310 m - od ul. Bartosza
Głowackiego do ul. Partyzantów
27) ulica Zielona dł. 423 m - od ul. Pińczowskiej
do ul. Krzywej
28) Słowiańska dł. 605 m - od ul. Przemysłowej
do ul. Batalionów Chłopskich
29) ulica Cicha dł. 515 m - od terenów kolejowych do gruntów wsi KsiąŜe Skroniów
30) ulica Dojazd dł. 1175 m - od ul. Feliksa Przypkowskiego do ul. Władysława Stanisława
Reymonta
31) ulica Kolejowa dł. 680 m - od dworca PKP do
ul. Kadłubka
32) ulica Sadowa dł. 635 m - od ul. Bartosza
Głowackiego do ul. Pińczowskiej
33) ulica Andrzeja Walerona dł. 212 m - od
ul. Sadowej bez przejazdu
34) ulica Słoneczna dł. 502 m - od ul. Sadowej
do ul. Bartosza Głowackiego
35) ulica Piastowska dł. 750 m - od ul. Jana
Pawła II do pól
36) ulica Krzywa dł. 1189 m - od ul. Pińczowskiej
do skrzyŜowania z ul. Zieloną
37) ulica Armii Krajowej dł. 900 m - od ul.
11 Listopada do ul. Władysława Stanisława
Reymonta
38) ulica 3 Maja dł. 1420 m - od ul. Krzywej do
ul. Sportowej
39) ulica Blokowa dł. 125 m - od ul. Okrzei bez
przejazdu
40) ulica Polna dł. 710 m - od ul. Ogrodowej do pól
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41) ulica Adolfa Dygasińskiego dł. 2717 - od
ul. StraŜackiej do gruntów rolnych wsi
Skroniów
42) ulica Marii Konopnickiej (22 Lipca) dł. 223 m
- od ul. Partyzantów do ul. Stefana śeromskiego
43) ulica Kadłubka dł. 1027 - od ul. Nowej do
drogi krajowej nr 78
44) ulica Romana Dmowskiego dł. 400 m - od
ul. 11 Listopada do ul. Władysława Stanisława Reymonta
45) ulica Wspólna dł. 180 m - od ul. Stanisława
Konarskiego do ul. Mikołaja Reja
46) ulica Mikołaja Kopernika dł. 410 m - od
ul. Murawiec do ul. Stefana śeromskiego
47) ulica Kazimierza Tczewskiego dł. 177 m - od
ul. Pińczowskiej do Sadowej
48) ulica Dębowa dł. 558 m - od ul. Górnej do
ul. Partyzantów
49) ulica Topolowa dł. 401 m - od ul. Partyzantów do ul. Dębowej
50) ulica Lipowa dł.135 m - od ul. Topolowej do
ul. Dębowej
51) ulica Klonowa dł. 190 m - od ul. StraŜackiej
do ul. Topolowej
52) ulica Adama Mickiewicza dł. 556 m - od
ul. Partyzantów do ul. Henryka Sienkiewicza
53) ulica Henryka Sienkiewicza dł. 870 m - od
ul. Adama Mickiewicza do ul. Zygmunta Krasińskiego
54) ulica Juliusza Słowackiego dł. 367 m - od
ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Henryka
Sienkiewicza
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55) ulica Bolesława Chrobrego dł. 255 m - od
ul. Feliksa Przypkowskiego do ul. Dojazd
56) ulica Osiedlowa dł. 430 m - od ul. Stanisława
Konarskiego do ul. Kadłubka
57) ulica Kacpra Niemirskiego dł. 220 m - od
ul. 11 Listopada bez przejazdu
58) ulica Zygmunta Krasińskiego dł. 450 - od
ul. Adama Mickiewicza do ul. Henryka Sienkiewicza
59) ulica Batalionów Chłopskich dł. 240 m - od
ul. Feliksa Przypkowskiego do ul. Adolfa Dygasińskiego
60) ulica Pińczowska dł. 854 m - od Placu
Tadeusza Kościuszki do wjazdu na obwodnicę Jędrzejowa (droga kraj. nr 78)
61) ulica Partyzantów dł. 2199 m - od Placu
Tadeusza Kościuszki do wjazdu na obwodnicę Jędrzejowa (droga kraj. nr 7)
62) ulica Kilińskiego dł. 205 - od ul. Kieleckiej do
ul. Krzywej
§ 2. Przebieg ulic określonych w § 1 stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: P. Błaszkiewicz
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1712
UCHWAŁA Nr XXI/2/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gowarczów na lata 2009-2016
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6, art. 40
ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 z zm) Rada
Gminy w Gowarczowie uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Gowarczów na lata 2009-2016’ stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/2/09
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 19 lutego 2009r.

Plan Odnowy miejscowości Gowarczów
na lata 2009-2016
Plan Odnowy Miejscowości Gowarczów na lata 2009-2016 został opracowany przez mieszkańców
sołectwa Gowarczów.
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Wizja:
Gowarczów - jako centrum kulturalne gminy, miejscowość z przyszłością, atrakcyjna dla mieszkańców,
tworząca swą przyszłość u źródeł lokalnej historii, dbająca o środowisko przez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ulepszanie stanu dróg i infrastruktury towarzyszącej.
ZałoŜeniem poniŜszego opracowania jest wyłonienie i wypromowanie powstałych wśród mieszkańców
miejscowości Gowarczów szeregu pomysłów, projektów i marzeń mieszkańców, które przyczynią się do
odnowy i odbudowy wizerunku. W celu przeciwstawienia się marginalizacji i postępującej migracji młodego pokolenia społeczność miejscowa postanawia opracować plan odnowy miejscowości, w którym
określi szereg działań, zadań, projektów, które zrealizować moŜna za pomocą pozyskanych środków zewnętrznych a które przyczynią się do wzrostu warunków ekonomicznych, gospodarczych oraz kulturalnorekreacyjnych i standardu Ŝycia mieszkańców miejscowości Gowarczów. Pierwszy projekt związany jest z
poprawą infrastruktury sołectwa oraz gospodarki odpadami w całej miejscowości. Wymiana chodników
przy drogach, nawierzchni na drogach poprawi wizerunek estetyczny miejscowości oraz zapewni bezpieczeństwo poruszania się po drogach dla mieszkańców. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gowarczowie
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły jak równieŜ wokół boiska sportowego stworzy moŜliwość zapewnienia młodzieŜy i mieszkańcom gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu w duchu
sportowym i rekreacyjnym w sposób aktywny. Zagospodarowanie centrum poprzez nasadzenie zieleni
niskiej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu pokaŜe charakter i wizerunek dla podróŜnych przejeŜdŜających przez miejscowość Gowarczów. Nie jesteśmy zasobni finansowo, natomiast jesteśmy bogaci w pomysły i pełni optymizmu, Ŝe nasze starania i praca nie pójdą na marne, a z jej pomysłów i zrealizowanych projektów korzystać będą następne pokolenia.
I. Charakterystyka miejscowości
1.

PołoŜenie Gowarczowa
Gowarczów - wieś, Gmina Gowarczów, powiat konecki, województwo świętokrzyskie. Siedziba
władz samorządowych. Miejscowość rozwojowa o systematycznym wzroście liczby ludności i zasobów
mieszkaniowych z przewagą utrzymujących się ze źródeł pozarolniczych. Tendencje wzrostowe wykazuje
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struktura wykształcenia mieszkańców w zakresie wszystkich poziomów wykształcenia ponadpodstawowego. Tendencję wzrostową wykazuje równieŜ stan zasobów mieszkaniowych miejscowości, zarówno w
ich ilościowym stanie jak i równieŜ w zakresie warunków mieszkaniowych. W miejscowości zlokalizowanych jest szereg urzędów, instytucji oraz placówek w zakresie łączności, oświaty i kultury, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, handlu i usług.
Gowarczów jest miejscowością połoŜoną centralnie w Gminie Gowarczów. Geograficznie znajduje
się na skraju powiatu koneckiego i województwa świętokrzyskiego.
Przez miejscowość Gowarczów przechodzą waŜne węzły komunikacji drogowej o zasięgu ponadregionalnym: droga wojewódzka nr 728 Warszawa-Kraków, droga powiatowa nr 0428T w kierunku Opoczna.
W pobliŜu miejscowości Gowarczów nie ma większych zakładów przemysłowych. Odległości do waŜniejszych miast wynoszą:
Końskich 10 km
Radomia 70 km
Kielc 55 km
Łodzi 95 km
Warszawy 120 km
Z tych miast juŜ dziś chętnie przyjeŜdŜają do nas na wakacje znajomi i krewni.
2.
Rys historyczny.
Gowarczów to dawne miasto, leŜy nieopodal rzeki Drzewiczki. Nazwa bierze początek od staropolskiego
wyrazy „gawor”, które wyszło z uŜycia, ale kaszubski wyraz „gowor” oznacza mowę, rozmowę. JuŜ w
1350r. była tu parafia z liczbą 432 mieszkańców. Według zapisu z 1361 roku Gouozriczow naleŜy wnioskować o pierwotnej postaci dzierŜawczej Goworzyców tj. „własność Goworzyca”, a nazwa patronimiczna Goworzyc (1212r) pochodzi od Gowor. W XII w. był Goworzyc i potem Goworzyk. Mniej jasna jest
podstawa nazwy Goworzyc, widocznie uległa jakiejś przeróbce. Dlatego Goworzyców zmieniono na Goworców, potem Gowarczów. Widać teŜ chęć ucieczki przed rzekomą formą mazurzącą, przecieŜ nazwy
patronimiczne na - icz, - owicz zastąpiły dawniejsze - ic, owic, - ewic. Władysław Jagiełło w 1430 roku
nadał Goworzycom prawo magdeburskie ( por.S.E.)
Historia kościołów
Kościół pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła
Do rozbiorów Polski miał tytuł kościoła farnego. NaleŜał do Archidiecezji Gnieźnieńskiej czego dowodem
jest KrzyŜ Prymasowski podwójny na szczycie prezbiterium. Istnieje wzmianka z roku 1404, Ŝe na tym
miejscu stał niegdyś kościół drewniany, jako kościół murowany (wzmianka z 1511r.) erygowany w
14 wieku - według herbarza Paprockiego jest to rok 1333.
Pierwotny kościółek to dzisiejsze prezbiterium w stylu gotyckim. Po róŜnych przebudowach nabrał cech
stylu renesansowego. Około roku 1640 dobudowano dwie kaplice i zakrystię kosztem dziedziców Gowarczowa Korycińskich - Aleksandra ChorąŜego Krakowskiego i jego Ŝony - Zofii ze Zborowskich.
Spalony w 1667r. został odrestaurowany w 1674r. przez Józefa Jabłonowskiego ChorąŜego Halickiego,
konsekrowany przez bp. gnieźnieńskiego J. Kozierowskiego w 1778r. przez ks. Antoniego Czarkowskiego
rozbudowany w 1904r. o cały front z dwiema wieŜami wraz z kaplicami św. Józefa i św. St. Kostki. Ostatnio w latach 1972-1975 za ks. Antoniego Kocińskiego z dobrowolnych ofiar parafian zbudowano centralne ogrzewanie na opał i 15 witraŜy m. in. św. Florian, św. Marcin, mozaikę przedstawiającą wieczerzę
Pańską, wykonano boazerię, odnowiono wszystkie ołtarze i kaplicę, wykonano obrazy drogi krzyŜowej,
dano nową polichromię i odnowiono na zewnątrz.
WaŜniejsze zabytki w kościele:
- w kaplicy południowej:
- wczesnobarokowy ołtarz Męki Pańskiej z czarnego marmuru i figurami w drzewie Matki BoŜej i
św. Jana z roku 1640
- sarkofag piętrowy z 1649r. z marmuru chęcińskiego wspomnianych A. Z. Korycińskich oraz ich
dzieci: Aleksandra i Konstancji
- tablica marmurowa z aktem fundacyjnym misjonarzy z 1642r.
- w kaplicy północnej:
- ołtarz rokokowy z drugiej połowy VIII wieku z drzewa dębowego z obrazem Matki BoŜej Słynącej
Łaskami ze srebrną suknią - 1883r.
- chrzcielnica marmurowa barokowa z XVII wieku
- na zewnątrz tej kaplicy epitafium ks. A. Iskierskiego zm. 1778r.
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Poza miastem w miejscu dawnego cmentarza, na usypanym wzgórzu, otoczonym kiedyś stawem stała
murowana kaplica. Nie ma dokumentów, które mogłyby zaświadczyć o czasie w jakim została ona wybudowana.
Kaplica posiadała domurowaną kruchtę i zakrystię. Do kruchty prowadziły dwa boczne wejścia, na dachu
zaś wznosiła się sygnaturka. Wewnątrz kaplicy znajdował się ołtarz z obrazem św. Rocha. Kaplica ta popadała w ruinę. Spłonęła na skutek uderzenia pioruna.
W 1908r. ks. Antoni Czarkowski rozebrał ruiny kaplicy i w miejscu tym wybudował kościółek składający
się z nawy i niŜszego prezbiterium.
Kościółek posiada dwa wejścia: jedno do zakrystii znajdującej się za ołtarzem i drugie frontowe. Wejście
ozdobione jest dwiema wieŜyczkami na których wznoszą się krzyŜe. W kościółku jak dawniej centralne
miejsce zajmuje ołtarz z obrazem świętego Rocha, wisi teŜ obraz Matki Boskiej nieznanego pochodzenia.
Przy wejściu głównym po prawej stronie pod chórem znajduje się tablica upamiętniająca ks. Czarkowskiego i parafian, którzy podjęli trud odbudowy ruin Kościoła
Patron Kościoła

Święty Roch urodził się jako jedyny syn w magnackiej rodzinie zamieszkałej w południowej Francji, w
miejscowości Montpellier. Przypuszczalnie lata jego Ŝycia to 1295-1327. Gdy Roch miał 19 lat, rodzice
zmarli. Młody Roch zafascynowany kultem św. Franciszka z AsyŜu sprzedał dość pokaźny majątek odziedziczony po rodzicach, a pieniądze rozdał ubogim w swym mieście i udał się w pielgrzymkę do Rzymu.
W miasteczku włoskim Acquapendente zaskoczyła go epidemia dŜumy. Zgłosił się do miejscowego szpitala. Chodził od łóŜka do łóŜka pocieszając, budząc otuchę i wiarę w Boga. Całe dnie i noce trwał na
swym posterunku, niosąc chorym to, czego Ŝaden lekarz nie był w stanie im dać, serdeczną wiarę i to,
czym go Bóg obdarzył - moc uzdrawiania. Zjednywało mu to sławę świętego. Uciekając przed otaczającym go tłumem wielbicieli, opuścił miasto i udał się do Rzymu, gdzie nawiedzał kościoły, opiekował się
chorymi i ubogimi. Święty Roch, gdy przybył do Rzymu, zastał zarazę. Zrozumiał, Ŝe wolą BoŜą jest, by i
tu pomagał potrzebującym. Oddał się bez reszty ratowaniu chorych. I znowu Bóg za jego pośrednictwem
zaczął czynić cuda: kogo tylko dotknęła jego ręka, ten powracał do zdrowia. Zaraza wygasła, a Święty
wrócił do Francji. W Piacenza zastał znowu epidemię dŜumy. Przy posłudze chorym zaraził się. Po wyzdrowieniu postanowił powrócić do swojego rodzinnego miasta. Gdy jednak znalazł się w miasteczku
Angera, pochwycili go Ŝołnierze pograniczni, biorąc za szpiega włoskiego, i uwięzili go. Poddawany torturom pięć lat przesiedział w więzieniu. Gdy przyjął z rąk kapłana ostatnie sakramenty, wzniósł swoje
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oczy ku niebu i rzekł: „Panie, jeśli mam o co prosić, to spraw łaskawie, aby dla zasług najukochańszego
Syna Twego został uleczony kaŜdy, który mnie w zaraźliwej chorobie wezwie o pomoc”. Według innych
hagiografów, napis ten, odkryty po śmierci Świętego, miał się znajdować na ścianie celi więziennej.
Św. Roch zmarł 16 sierpnia około 1327r. w wieku zaledwie 32 lat. Kult św. Rocha obiegł całą Francję, zawędrował do Niemiec i Włoch. W Rzymie papieŜ Aleksander VI wystawił ku jego czci kościół, a papieŜ
Pius IV ufundował szpital, powierzając go bractwu św. Rocha (1560). W Polsce św. Roch był czczony juŜ
w XV wieku. Był św. Roch patronem chroniącym od wszelkich chorób i szczególnym opiekunem zwierząt
domowych. Rokrocznie 16 sierpnia w Gowarczowie odbywa się wielki odpust ku czci św. Rocha.
Od wielu lat w przeddzień święta w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny po śpiewanych nieszporach z kościoła parafialnego wyrusza procesja wiernych do filialnego kościoła św. Rocha,
przed którym następnego dnia sprawowana jest uroczysta suma odpustowa. Po czym procesja wraca do
kościoła św. App. Piotra i Pawła. W 2005 roku na placu przykościelnym z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Gowarczowie odbył się I Parafialny Festyn Rodzinny pod hasłem „Jesteśmy razem”. Obecnie odbywa się on raz w roku przy współpracy z Urzędem Gminy i Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie.
3. O nas samych
Na terenie naszej miejscowości zlokalizowane jest wiele obiektów którymi moŜemy się pochwalić: nowa
Szkoła Podstawowa, nowy obiekt Publicznego Gimnazjum, Hala Sportowa z pomieszczeniami siłowni
boisko sportowe, nowo wyremontowany obiekt administracyjny Urzędu Gminy w Gowarczowie, Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie, który pełni rolę centrum informacyjno-kulturalnego
miejscowości Gowarczów i całej gminy. Na terenie Gowarczowa znajduje się zabytkowy wyremontowany kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła.
Oprócz tego mamy pręŜnie działającą OSP Gowarczów ujętą od 1995r w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Klub sportowy „Tęcza Gowarczów” którego zadaniem jest krzewienie kultury fizycznej
wśród młodzieŜy z terenu miejscowości oraz całej gminy Gowarczów. W Gowarczowie zlokalizowany jest
równieŜ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który na dzień dzisiejszy nie spełnia wymogów Unii Europejskiej.
Jednoczy nas bardzo wspólna praca i wysiłek w zadaniach przejęcia i zagospodarowywania terenu
wspólnoty. Lubimy równieŜ wszelkiego rodzaju imprezy organizowane w naszej miejscowości o charakterze kulturalno - rozrywkowym, zabawy taneczne, okazjonalne spotkania, festyny. Naszą bolączką jest
brak funduszy na zorganizowanie i zagospodarowanie Centrum Wsi.
Brak placu zabaw dla dzieci. Brak zakładów pracy. Niski status materialny większości społeczeństwa. DuŜa emigracja ludzi młodych. Zły stan dróg i ulic na terenie miejscowości: tj. droga wojewódzka nr 728, drogi powiatowe i gminne. Ogrzewanie domów oparte w większości na przestarzałej i nieekologicznej technologii.
4. Dane o miejscowości
Mieszkańcy
Liczba mieszkańców
Struktura wiekowa
Przedział wiekowy
do 6 lat
7-18 lat
19-50 lat
powyŜej 50 lat
Powierzchnia sołectwa
Liczba gospodarstw
Główne uprawy: Ŝyto, ziemniaki, owies, jęczmień
Hodowla: bydło mleczne, trzoda chlewna
Sklepy
Rodzaj
spoŜywcze
przemysłowe
odzieŜowe
Zakłady
Rodzaj
Zakłady produkcyjne
Stacje paliw
Stacje diagnostyczne
Zakłady mech. samochodowej
Zakłady drzewne
Zakłady usługowe

1434
Liczba osób
78
214
716
426
1202 ha
219

Liczba
7
3
3
Liczba
4
3
1
2
2
6
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II. Zasoby miejscowości
Rodzaj zasobu

Opis zasobu jakim wieś dysponuje

Środowisko przyrodnicze, połoŜenie
- walory krajobrazu

teren równinny w otoczeniu lasów i licznych stawów rybnych w Polnym Młynie i
Gowarczowie.
Centralne połoŜenie w gminie przy drodze wojewódzkiej.

- walory szaty roślinnej
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
- świat zwierzęcy
-wody powierzchniowe

młode lasy sosnowe z domieszką brzozy, modrzewia
kompleks łąk w kierunku wsi: Morzywół, Borowiec, Ruda Białaczowska
gniazdo bocianów, lisy, sarny, baŜanty, dziki
wody powierzchniowe zaliczone są do I klasy czystości (wg WIOŚ w Radomiu, 1997)

- wody podziemne
- gleby

teren sołectwa połoŜony jest w obszarze jurajskiego poziomu wodonośnego.
gleby w przewaŜającej części zaliczone do kompleksu Ŝytniego, klasy bonitacyjnej
IV-VIz są prawnie chronione.

Drogi

wieś połoŜona jest wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 728 Warszawa - Kraków oraz
powiatowej drogi nr 0428T, Petrykozy - Józefów będącej trasą w kierunku Opoczna,
drogi o nawierzchni asfaltowej, ale wymagającej kapitalnego remontu nawierzchni
oraz wymiany towarzyszącej infrastruktury (chodniki, rowy, pobocza). Przez centrum
miejscowości przebiega droga wojewódzka Kraków - Warszawa.

Środowisko kulturowe:
- walory architektury wiejskiej
- walory ukształtowania przestrzeni publicznej

- święta, odpusty

małe

Znaczenie zasobu
średnie
duŜe
x
x
x
x

x
x
x

Centrum miejscowości stanowi pozostałość typowej zabudowy miasteczkowej z
budynkami mieszkalnymi z okresu międzywojennego i starszych
w centralnym punkcie wsi znajduje się teren naleŜący do wspólnoty wiejskiej, tu
znajduje się remiza OSP i druga przy ul. Warszawskiej. Wieś ma typową zabudowę
zwartą,

x
x

Kultywowane są tradycyjne obrzędy wielkanocne dyngus, przyśpiewki weselne,
festyny, odpusty parafialne związane z patronami kościołów.

x

- tradycje, obrzędy, gwara

Pieśni i poezja patriotyczna, tradycje kowalskie, kołodziejskie i stolarskie

x

- specyficzne potrawy

Kugiel, nadzienie, pierogi z grzybami, kapusta z grochem, grochówka

x

- legendy, podania i fakty historyczne

W okresie zaborów miejscowość zaangaŜowana była w powstanie styczniowe, za co
została pozbawiona praw miejskich przez cara w 1863 roku (nadanych w 1430 roku
przez króla Władysława Jagiełłę).
W okresie II wojny światowej wioska była zaangaŜowana w działalność partyzancką.

x

- waŜne postacie historyczne

Stanisław śuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gowarczowie, Proboszcz parafii
Antoni Kociński, ks. kap. Stanisław Kolasa, ks. Węglicki

- specyficzne nazwy
Obiekty i tereny
- działki pod domy letniskowe
- działki pod zakłady usługowe i przemysł

Zapłocie, Ogrody, Praga, Mały Miłaków, Działki, Pociejów, Garbarnia, Miasto

- place i miejsca publicznych spotkań
- miejsca sportu i rekreacji
Gospodarka i rolnictwo
- gospodarstwa rolne
- uprawy, hodowle
- zasoby odnawialnych energii
Mieszkańcy, kapitał społeczny
- autorytety i znane postacie we wsi
- związki, stowarzyszenia
- aktywność mieszkańców
- zaopatrzenie w wodę
- kanalizacja i oczyszczanie ścieków

- utylizacja odpadów stałych
- dostarczanie energii elektrycznej
telekomunikacja

Istnieje moŜliwość budowy, działki w posiadaniu osób prywatnych.
jest moŜliwa budowa drobnych zakładów przemysłowych o działalności mało uciąŜliwej we wschodniej i północnej części miejscowości.
Mozliwość budowy zalewu od strony południowej na rzece Drzewiczka
Budynki OSP, Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie, skwer, Kościół
Parafialny, place przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Gowarczowie
- boisko sportowe,
- hala sportowa
Obecnie gospodarstwa rolne o małych powierzchniach mają status gospodarstw
niskotowarowych, które mogą być bazą dla gospodarki ekologicznej.
Hodowla ryb w stawach o powierzchni lustra wody ponad 10 ha w Polnym Młynie,
stanowi własność prywatną. Stawy rybne Gowarczów - pow. 2 ha teŜ własność
prywatna
MoŜliwość wykorzystania wietrznych terenów do lokalizacji wiatraków
Tomasz Słoka - Wójt Gminy,
Stefan Szambelan - sołtys wsi Gowarczów,
- Prezes OSP Gowarczów,
Eugeniusz Tyburcy - proboszcz tutejszej parafii
OSP, ZHP, Wspólnota wsi, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, ZBOWiD, Klub
Sportowy „Tęcza” Gowarczów, LGD „U ŹRÓDEŁ”
Gowarczów jest w 100 % zwodociągowany. Woda dla meiszkańców sołectwa dostarczana jest z ujęć znajdujących się na terenie Gowarczowa i Bernowa.
na terenie solectwa brak jest zbiorowego systemu kanalizacji. W planach jest budowa
gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Białaczowska. Sołectwo Gowarczów jest ujęte w I etapie budowy kanalizacji sanitarnej w przykanalikami. Czas
zakończenia inwestycji jest planowany na 2013 rok
odpady komunalne z miejscowości Gowarczów oraz z całej gminy wywoŜone są
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie.
usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej dla mieszkańców realizuje ZEORK
S.A. SkarŜysko Kamienna, Polska Grupa Energetyczna
sieć telekomunikacyjna w Gowarczowie opiera się na infrastrukturze usług świadczonych przez TPSA oraz operatorach telefonii komórkowej, szerokopasmowy internet
radiowy

x

x

x
x
x
x

x
x

III. Analiza mocnych i słabych stron miejscowości - analiza SWOT
-

Silne strony
dobre połoŜnie komunikacyjne przy drodze wojewódzkiej Warszawa-Kraków oraz drodze powiatowej Petrykozy-Józefów
nieskaŜone środowisko naturalne
centralne połoŜenie
siedziba Gminy
zlokalizowane urzędy i instytucje o charakterze lokalnym

-

x

Słabe strony
brak kanalizacji,
słaba nawierzchnia dróg
mało rozwinięte połączenia komunikacyjne
uboŜenie mieszkańców i wysoki poziom bezrobocia
duŜo odłogującej ziemi
słaba klasa ziemi V i VIz

x
x
x
x
x

x
x
x
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aktywni mieszkańcy wsi
pręŜnie działające OSP i harcerstwo
tereny przydatne do rozwoju gospodarstw ekologicznych
wodociąg, sieć gazowa i elektryczna, zorganizowany wywóz
nieczystości stałych
sąsiedztwo Polny Młyn (stawy hodowlane), Gowarczów
(stawy hodowlane), zespół szkół gminnych z halą gimnastyczną przy Gimnazjum
Poczta, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bank Spółdzielczy, Kościół Parafialny i kościółek Św. Rocha (dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna)
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
teren nie skaŜony ekologicznie (dwie rzeki)
kultura fizyczna i sport
piekarnia i sieć sklepów
Szanse
rozwój bazy turystycznej i gastronomicznej
moŜliwość korzystania z funduszy unijnych
przestawienie gospodarstw na ekologiczne metody gospodarowania
dobra współpraca z Urzędem Gminy Gowarczów
moŜliwość reaktywowania rękodzieła ludowego
rozwój placówek kulturalno-sportowych
wykorzystanie głównych szlaków komunikacyjnych
budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji
budowa ścieŜek rowerowych
pozyskanie środków unijnych na utylizację azbestu i wymianę rur azbestowych wodociągowych
przynaleŜność do stowarzyszenia LGD
pozyskanie środków na utylizację azbestu i wymianę rur
wodociągowych (azbestowych)
przynaleŜność do LGD „U Źródeł”
moda na aktywny wypoczynek
moda na wypoczynek na wsi
program integracji społecznej szansą dla lokalnej społeczności

-

Poz. 1712

-

brak sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole
Podstawowej
brak ścieŜek rowerowych
brak sieci gastronomicznej i turystycznej

-

ZagroŜenia
wzrastające bezrobocie
niskie dochody mieszkańców
spadek opłacalności produkcji rolnej
zarobkowe wyjazdy zagraniczne
starzenie się społeczności lokalnej
pokrycia dachowe w 80 % azbestowe
rury azbestowe w części instalacji wodociągowej
niska świadomość ekologiczna (dzikie wysypiska śmieci)
brak ośrodka zdrowia spełniającego określone wymogi
brak kanalizacji

IV. Opis planowanych działań do programu odnowy wsi Gowarczów na lata 2009-2014
Kluczowy problem

Odpowiedź

Co nas najbardziej
zintegruje?

Wspólna praca

Na czym najbardziej nam zaleŜy?

-

ścieŜka rowerowa
zagospodarowanie rynku i adaptacja remiz OSP
poprawa nawierzchni dróg i chodników
budowa placu zabaw, sali gimnastycznej z
zapleczem socjalnym przy szkole podstawowej

Co najbardziej nam Nieuregulowana gospodarka wodno ściekowa,
przeszkadza?
brak kanalizacji, zły stan dróg i otaczającej infrastruktury
brak bezpiecznego dojazdu dla mieszkańców
poruszających się rowerami,
Co najbardziej
OŜywienie ruchu turystycznego,
zmieni nasze Ŝycie? bezpieczne polączenie z Gowarczowa do
Końskich
integracja
mieszkańców
Gowarczowa
z
sąsiednimi miejscowościami
poprawa estetyki rynku
krzewienie kultury fizycznej i sportu
Co przyjdzie nam Organizowanie spotkań, festynów, zawodów,
najłatwiej?
komunikacja rowerowa między miejscowościami
znalezienie wykonawcy do budowy ścieŜki
rowerowej

Propozycja projektu
Uporządkowanie i załoŜenie terenu zieleni w centrum wsi wokół budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej remizy OSP i parku
bezpieczny dojazd dzieci z miejscowości Morzywół i Bębnów do Centrum Kultury i Aktywności
Lokalnej, ośrodka zdrowia, hali sportowej.
ułatwienie bezpiecznego dojazdu do pracy z
Gowarczowa do Końskich
udostępnienie (podniesienie atrakcyjności) wsi
Gowarczów dla turystyki.
Wykonanie charakterystycznego wizerunku dla
miejscowości
Remonty nawierzchni istniejących dróg budowa
nowych ulic, wymiana i budowa chodników przy
drogach,
budowa ścieŜki rowerowej
-

-

Czy stać nas na realizację
Organizacyjnie
Finansowo
tak
tak

Hierarchia
działań
III

tak

nie

I

nie

nie

II

adaptacja rynku,
uzyskanie niezbędnych zezwoleń na budowę
ścieŜki rowerowej
załoŜenie strony internetowej propagującej
walory turystyczne, swojski, tani wypoczynek
wśród nieskaŜonej przyrody

tak

tak

IV

umieszczenie na stronie Urzędu Gminy wykazu
stałych imprez, spotkań, festynów, zawodów.

tak

nie

V
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Galeria zdjęć:

Centrum Gowarczowa
Budynki w obrębie rynku.
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Budynek remizy straŜackiej OSP w Gowarczowie
Lokalizacja: rynek

Drugi budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Gowarczowie.
Lokalizacja: wjazd do Gowarczowa od strony Warszawy

Budynek po byłym posterunku policji.
Lokalizacja: rynek Gowarczowa (w tle kościół parafialny pw. Św. Ap. Piotra i Pawła)
Opis projektu
Cel działania:
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości Ŝycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.
UmoŜliwi rozwój toŜsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
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Tabela zadań
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8

Zadanie
Zagospodarowanie skweru w centrum miejscowości
Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską i kawiarenkę internetową
Budowa placu zabaw
Rozbudowa i zagospodarowanie boiska przy szkole podstawowej
Organizacja festynu rodzinnego
Organizacja Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
Organizacja obchodów 100 lecia OSP Gowarczów
Organizacja dnia miejscowości Gowarczów (tablice historyczne i informacyjne)

Koszt
Lata realizacji
150 tys
2009-2010
300 tys.
2009-2011
40 tys
2009-2013
15 tys
2009-2015
10 tys
2009-2016
5 tys
2009-2016
10 tys
2009-2012
5 tys

2009-2010

Źródła finansowania
PROW 2009-2013 Oś 3 Odnowa i rozwój wsi.
PROW 2009-2013 Oś 3 Odnowa i rozwój wsi - StraŜ Rada Sołecka
PROW 2009-2013 Oś 3 Odnowa i rozwój wsi, Leader
Programy realizowane przez LGD „U ŹRÓDEŁ”
POAK Gowarczów
Akcja Katolicka, Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
OSP, Gmina Gowarczów
POKL małe projekty, Leader

5 tys

2009-2016

15 tys
5 tys
10 tys
10 tys

2009-2016
2009-2010
2009-2010
2009-2011

Szkolenia podnoszące świadomość ekologiczną

5 tys

2009-2010

Kursy gotowania i szycia

5 tys

2009-2011

16

Kursy tańca towarzyskiego

5 tys

2009-2012

17

Budowa ścieŜek rowerowych
Modernizacja terenu wokół kościoła:
- przebudowa schodów
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

150 tys

2009-2014

Programy realizowane przez LGD „U ŹRÓDEŁ”, Program
Integracji Sołecznej
Programy realizowane przez LGD „U ŹRÓDEŁ”, POKL
Programy realizowane przez LGD „U ŹRÓDEŁ”
Programy realizowane przez LGD „U ŹRÓDEŁ”, POKL
Programy realizowane przez LGD „U ŹRÓDEŁ”, POKL
Dostępne programu z zakresu kapitału ludzkiego realizowane
przez LGD „U ŹRÓDEŁ”, Program Inegracji Społecznej
POKL małe projekty
Programy realizowane przez LGD „U ŹRÓDEŁ”, Program
Integracji Społecznej
PROW 2009-2015, działanie LGD „U ŹRÓDEŁ”

30 tys

2009-2014

Akcja Katolicka, LGD „U ŹRÓDEŁ” Gmina, PROW

9

Integracja społeczeństwa (spotkania z emerytami)

10
11
12
13

Organizacja wycieczek turystycznych i krajoznawczych
Bezpieczne przejścia dla pieszych
Szkolenia i samokształcenia - pierwsza pomoc medyczna
Kursy dokształcające dla młodzieŜy i dorosłych

14
15

18

Szczegółowy kosztorys poszczególnych elementów składowych opracowany zostanie na etapie składania
wniosku o dofinansowanie niniejszego zadania .
Czas wdraŜania powyŜszych zadań inwestycyjnych uzaleŜniony będzie od posiadanych środków samorządu , działań Rady Gminy polegających na określenia hierarchii i potrzeb w realizacji inwestycji z całej
gminy. Niewątpliwie sukcesem byłoby Ŝeby zadania te wykonane zostały w terminie do 2016roku, dlatego działania społeczności polegać będą na szerokiej współpracy wymianie doświadczeń i wspomaganie
samorządu w realizacji i wdraŜaniu tych zadań.
Wskazano zadanie do realizacji w ramach PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”- Adaptacja budynku
OSP na świetlicę wiejską i kawiarenkę internetową

1713
UCHWAŁA Nr XXI/7/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIX/40/08 Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie wzorów formularzy
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 ze zm),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o
podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r, nr 136, poz.
969 ze zm) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych1
(tj. Dz. U. z 2006r, nr 121, poz. 844 ze zm) oraz
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz WE L 3688 z 17 grudnia 1992r)
2) dyrektywy 1999/62 WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L
1877 z 20 lipca 1999r.)
Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dnia uzyskania przez
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłaszania tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r
o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682 ze
zm) - Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dotychczasową treść załacznika nr 4
uchwały nr XIX/40/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie
wzorów formularzy skreśla się i zastępuje treścią
określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 204
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UCHWAŁA Nr XXI/8/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z póź.
zm.), w związku z art. 184 ust. 1, 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się wydatki budŜetu o kwotę 139.970 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się przychody budŜetu w § 957
nadwyŜka z lat ubiegłych o kwotę 139.970 zł, dla
pokrycia wydatków określonych w ust. 1.
3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/47/08
Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia
2008 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Dokonuje się przeniesienia wydatków budŜetu o kwotę 87.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt 2, pkt 3 ust. 1 i 2.
2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/47/08
Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia
2008 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XX/47/08
Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia
2008 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku
Nr 3a do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
Załączniki do uchwały Nr XXI/8/09
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 19 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1
1. Zwiększa się plan wydatków budŜetu o:
139 970,00 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
rozdział 85395 „Pozostała działalność”
paragraf „4110 składki na ubezpieczenia społeczne” o
6 289,00 zł
„4120 składki na fundusz pracy” o 1 068,00 zł
„4170 wynagrodzenia bezosobowe” o 74 781,00 zł
„4210 zakup materiałów i wyposaŜenia” o
3 027,00 zł
„4220 zakup środków Ŝywności” o 19 200,00 zł
„4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek” o
35 605,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków
w wieloletnim programie inwestycyjnym
w działe 600 „transport i łączność”
rozdziale 60016 „drogi publiczne gminne”
§ 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych” o kwotę
67700 zł

na zwiększenie rocznych zadań inwestycyjnych w:
dziale 600 transport i łączność
rozdziale 60016 „drogi publiczne gminne”
§ wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę
67700 zł
3. 1. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu o
20000 zł
dział „754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
rozdział „75412 „Ochotnicze straŜe poŜarne”
paragraf „4210 zakup materiałów i wyposaŜenie” o
20000 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budŜetu o
20000 zł
dział „754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa”
rozdział „75412 Ochotnicze straŜe poŜarne”
paragraf „6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
20000 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 204
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Załącznik Nr 2
Przychody i rozchody budŜetu w 2009r.
w złotych
Lp.

Treść

1
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasyfikacja
§
3

2
Przychody ogółem:

Kwota
2008r.
4
2 323 132,00

Kredyty
§ 952
PoŜyczki
§ 952
PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE
§ 903
Spłaty poŜyczek udzielonych
§ 951
Prywatyzacja majątku jst
§ 941 do 9441)
Prywatyzacja pośrednia
§ 941
Prywatyzacja bezpośrednia
§ 942
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz
§ 943
spółek z udziałem Skarbu Państwa
Pozostałe przychody z prywatyzacji
§ 944
NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
§ 957
Obligacje
§ 911
Inne papiery wartościowe
§ 931
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
Przelewy z rachunku lokat
§ 994
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
§ 992
Spłaty poŜyczek
§ 992
Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków po§ 963
chodzących z budŜetu UE
Udzielone poŜyczki
§ 991
Lokaty
§ 994
Wykup papierów wartościowych
§ 982
Wykup obligacji
§ 971
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995

2 323 132,00

Załącznik Nr 3
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1.

010

01010

2.

600

60016

3.

750

75023

4.

801

80101

5.

851

85121

6.

900

90001

7.

900

90001

8.

900

90001

Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

4
Budowa sieci wodociągowej w m.
Giełzów, Miłaków, Brzeźnica, Gowarczów
Przebudowa dróg przy ul. Działkowej, Ar. Krajowej, St. śuka, Ar. Ludowej, z wykonaniem chodników,
oświetlenia oraz zatoki przystankowej przy ul. St. śuka
Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów zwiazanych z koncepcją eadministracji
Robudowa Szkoły Podstawowej w
Gowarczowie o salę gimnastyczną
z zapleczem, zespół Ŝywieniowy z
zapleczem
kuchennym,
zespół
administracyjno-edukacyjny z wyposaŜeniem
Budowa budynku Ośrodka Zdrowia
w Gowarczowie
Budowa
gminnej
oczyszczalni
ścieków w Rudzie B. wraz z kanalizacją sanitarną w części Gowarczowa zad. I etap I
Kanalizacja Gminy Gowarczów
etap II - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Gowarczów
Kanalizacja Gminy Gowarczów
etap III - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruda
Białaczowska, Miłaków
Ogółem

Łączne
nakłady
finansowe

wydatki
poniesione
do
31.12.2008r.

5

6

7

500000

2848092

rok
budŜetowy
2009
(8+9+10+11)

70150

200000

środki
dotacje
wymienione
dochody
kredyty
i środki
w art. 5 ust. 1
własne jst i poŜyczki pochodzące
pkt 2 i 3
z innych źr.*
u.f.p.
8

9

10

11

2010r.

2011r.

12

13

Jednostka
org.
wydatki do
realizująca
poniesienia
zadanie lub
po 2011
koordynująca
roku
program
13

100000

100000

400000

Urząd Gminy

1058477

1058477

1719465

Urząd Gminy

50000

50000

150000

Urząd Gminy

12546385

111158

300030

300030

5678590

829280

25600

400000

400000

403680

Urząd Gminy

9241433

368154

2000000

2000000

6873279

Urząd Gminy

18533624

3035490

6456607

8585000

5948398
50647212

Urząd Gminy

6913134 Urząd Gminy

5948398 Urząd Gminy
575062

3908507

3908507

18260504

15041607

12861532

x
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Załącznik Nr 3a
Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Lp.

Dział Rozdz.

1
2
1.
600
2.
900
Ogółem

rok
budŜetowy
2009
(7+8+9+10)

Nazwa zadania inwestycyjnego

3
4
60016 Przebudowa drogi przy ul. Szkolnej
90015 Dobudowa lamp oświetlenia przy drogach gminnych

6
147700
26000
173700

dochody
własne jst

kredyty
i poŜyczki

dotacje
i środki
pochodzące
z innych źr.*

środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

8

9

10

7
147700
26000
173700

Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
Urząd Gminy
Urząd Gminy
x
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UCHWAŁA Nr XXI/9/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie
Gminy Gowarczów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.) Po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu w Końskich - uchwała Nr 14/09
Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 11 lutego
Lp.
Nazwa drogi
1 ulica Armii Krajowej
2

ulica Armii Ludowej

3

ulica Działkowa

4

ulica Południowa

5

ulica Stanisława śuka

6

ulica Szkolna:
odcinek 1
odcinek 2

2009r. w sprawie wyraŜenia opinii dot. zaliczenia
do kategorii dróg gminnych - Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. Następujące drogi połoŜone na terenie
Gminy Gowarczów zalicza się do kategorii dróg
gminnych:

Przebieg drogi
od ul. Wojska Polskiego - droga gminna nr 000842 T (Gowarczów - Komaszyce) do drogi
polnej do 0+300 km.
od ul. Wojska Polskiego - droga gminna nr 000842 T (Gowarczów - Komaszyce) do ul. Karola Świerczewskiego (granica obrębu Gowarczów) do 0+300 km.
od ul. Wojska Polskiego - droga gminna nr 000842 T (Gowarczów Komaszyce) do drogi
polnej do 0+320 km.
od ul. Wojska Polskiego - droga gminna nr 000842 T (Gowarczów - Komaszyce) do drogi
polnej do 0+300 km
od drogi wojewódzkiej nr 728 (Grójec - Jędrzejów) do drogi gminnej nr 000842 T - ul. Wojska Polskiego (Gowarczów - Komaszyce)
odcinek 1 - od drogi powiatowej nr 0431 T (Ruda Białaczowska - Gowarczów) do drogi
gminnej, łączącej drogi powiatowe nr 0431 T z drogą powiatową nr 0432 T (Borowiec Gowarczów)
odcinek 2 - od drogi wojewódzkiej nr 728 (Grójec - Jędrzejów) do drogi gminnej nr 000842 T
- ul. Wojska Polskiego (Gowarczów - Komaszyce)

§ 2. Szczegółowe połoŜenie i przebieg dróg
wymienionych w § 1 jest oznakowane na mapie
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
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UCHWAŁA Nr XXXVII/222/2009
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4
ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Piekoszowie
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się górne stawki opłat za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z zastrzeŜeniem § 2, w wysokości:
1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych
odpadów komunalnych z jednego pojemnika
o objętości 110 dm3 - 190 dm3 - 11,00 zł + VAT,
2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych
odpadów komunalnych z jednego pojemnika
o objętości 1100 dm3 - 110,00 zł + VAT.
2. Określa się górne stawki opłat za usługi
w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości: 17,00 zł + VAT za 1 m3

§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
górne stawki opłat za usługi, o których mowa w
§ 1 ust. 1, określa się w wysokości 9,00 zł + VAT
za jeden odbiór pojemnika 110 l i 90,00 zł + VAT
za jeden odbiór pojemnika 1100 l.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Piekoszowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Traci moc uchwała nr XX/123/2008
Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 5.03.2008r.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Ciszek
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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