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1776
UCHWAŁA Nr XXII/133/09
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy Radoszyce na rok 2009
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., z 2002r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U.
Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U.
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717,
Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102,

poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.
1457, z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U.
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr Dz. U. Nr 48, poz.
327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz.
1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U.
Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165 ustawy z dnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 215

30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169,
poz. 1420; z 2006r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U.
Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 1218,
Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz.
1832; z 2007r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Dz. U.
Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U.
Nr 140, poz. 984, z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz.
1112, Dz. U. Nr 209, poz. 1317, Dz. U. Nr 216,
poz. 1370, Dz. U. Nr 227, poz. 1505) Rada Gminy
Radoszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów w dziale
758 - RóŜne rozliczenia
o kwotę
96 370 zł
w tym:
w rozdziale 75801 § 2920 - 96 370 zł
(Pismo Ministra Finansów Znak: ST3/4820/1/09
z dnia 31 stycznia 2009r.)
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ruchomości osób prawnych w związku z korektą
deklaracji na rok 2009).
§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
98 803 zł
w tym:
w dziale 600 rozdział 60016 § 6050
- 15 725 zł
w dziale 700 rozdział 70005 § 6050
- 42 578 zł
w dziale 900 rozdział 90015 § 6050
- 40 500 zł
§ 8. Zwiększa się plan dochodów w dziale
852 - Pomoc społeczna o kwotę
11 891 zł
w tym:
w rozdziale 85212 § 0970 - 8 891 zł
w rozdziale 85212 § 0920 - 3 000 zł
(Zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz decyzje w sprawie zwrotu tych świadczeń).

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w dziale
801 - Oświata i wychowanie o kwotę
96 370 zł
w tym:
w rozdziale 80114 § 4210 - 96 370 zł

§ 9. Zwiększa się plan wydatków w dziale
852 - Pomoc społeczna o kwotę
11 891 zł
w tym:
w rozdziale 85212 § 2910 - 11 891 zł

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów w dziale
758 - RóŜne rozliczenia o kwotę
1 zł
w tym:
w rozdziale 75831 § 2920 - 1 zł
(Pismo Ministra Finansów Znak: ST3/4820/1/09
z dnia 31 stycznia 2009r.)

§ 10. Zwiększa się plan dochodów w dziale
852 - Pomoc społeczna o kwotę
78 962 zł
w tym:
w rozdziale 85295 § 2023 - 78 962 zł
(Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011007/09 z dnia 27 lutego 2009r. - środki przeznaczone na realizację usług społecznych i szkoleniowych w ramach Programu Integracji Społecznej)

§ 4. Zmniejsza się plan dochodów w dziale
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem o kwotę
53 zł
w tym:
w rozdziale 75621 § 0010 - 53 zł
(Pismo Ministra Finansów Znak: ST3/4820/1/09
z dnia 31 stycznia 2009r.)
§ 5. Zmniejsza się plan wydatków w dziale
801 - Oświata i wychowanie o kwotę
54 zł
w tym:
w rozdziale 80114 § 4210 - 54 zł
§ 6. Zwiększa się plan dochodów w dziale
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem o kwotę
98 803 zł
w tym:
w rozdziale 75615 § 0310 - 85 565 zł
w rozdziale 75615 § 0910 - 13 238 zł
(Zrealizowane nieplanowane wpływy z tytułu
zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych, odsetki od tych zaległości oraz dodatkowy przypis podatku od nie-

§ 11. Zwiększa się plan dochodów w dziale
852 - Pomoc społeczna o kwotę
228 888 zł
w tym:
w rozdziale 85295 § 2023 - 228 888 zł
(Porozumienie o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich zawarte pomiędzy Gminą Radoszyce a
Województwem Świętokrzyskim. Środki pochodzą z dotacji celowej udzielonej z budŜetu państwa na sfinansowanie realizowanego przez
Gminę Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich).
§ 12. Zwiększa się plan wydatków w dziale
852 - Pomoc społeczna o kwotę
307 850 zł
w tym:
w rozdziale 85295 § 4113 - 10 664 zł
w rozdziale 85295 § 4123 - 1 718 zł
w rozdziale 85295 § 4173 - 89 422 zł
w rozdziale 85295 § 4213 - 104 974 zł
w rozdziale 85295 § 4303 - 87 880 zł
w rozdziale 85295 § 4743 - 2 054 zł
w rozdziale 85295 § 4753 - 11 138 zł
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§ 13. Zwiększa się plan przychodów z tytułu
nadwyŜki budŜetowej z roku 2008 (§ 957) o kwotę
25 054 zł
§ 14. Zwiększa się plan wydatków w dziale
801 - Oświata i wychowanie o kwotę
25 054 zł
w tym:
w rozdziale 80195 § 3260 - 24 442 zł
w rozdziale 80195 § 4260 - 281 zł
w rozdziale 80195 § 4300 - 190 zł
w rozdziale 80195 § 4740 - 58 zł
w rozdziale 80195 § 4370 - 83 zł
§ 15. Zwiększa się plan przychodów z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów (§ 9520) o
kwotę
4 210 000 zł
(Plan przychodów z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów po zmianie wynosi 4 550 000 zł)
§ 16. Zwiększa się plan wydatków w dziale
010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3 260 000 zł
w tym:
w rozdziale 01010 § 6050 - 3 260 000 zł
(Zwiększenie planu wydatków związane jest z
realizacją zadania pn. „Poprawa warunków bytowych mieszkańców aglomeracji poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w
Radoszycach”
§ 17. Zwiększa się plan wydatków w dziale
926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 950 000 zł
w tym:
w rozdziale 92601 § 6050 - 950 000 zł
(Zwiększenie planu wydatków związane jest z
realizacją zadania pn. „Poprawa jakości Ŝycia
mieszkańców Radoszyce poprzez budowę boiska
ze sztucznej nawierzchni oraz przebudowę budynku gospodarczego na obiekcie sportoworekreacyjnym”.
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§ 18. Zwiększa się plan dochodów w dziale
852 - Pomoc społeczna o kwotę
4 500 zł
w tym:
w rozdziale 85219 § 2030 - 4 500 zł
(Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011008/09 z dnia 11 marca 2009r. - środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników
socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2009r.)
§ 19. Zwiększa się plan wydatków w dziale
852 - Pomoc społeczna o kwotę
4 500 zł
w tym:
w rozdziale 85219 § 4010 - 4 500 zł
§ 20. § 10 uchwały Nr XX/115/08 Rady
Gminy Radoszyce z dnia 17 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 2009
otrzymuje następujące brzmienie.
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie
4 550 000,00 zł
2) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie
1000 000,00 zł”
§ 21. Załączniki Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 6, Nr 7,
Nr 8, Nr 11, Nr 12 do uchwały otrzymują nowe
brzmienie.
§ 22. Dokonuje się przeniesień wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 23. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cieślak

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/133/09
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 25 marca 2009r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 215

 9743 

Poz. 1776
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XX/115/08
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 grudnia 2008r.

1777
UCHWAŁA Nr XXII/135/09
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115), Rada Gminy w
Radoszycach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący przebieg poszczególnych istniejących dróg gminnych połoŜonych w granicach administracyjnych Gminy
Radoszyce:
1) Zychy - do granicy administracyjnej Gminy
Radoszyce z Gminą Ruda Maleniecka. W ciągu
drogi Jaźwiny - Zychy o numerze 003084T
2) Łysów - do granicy administracyjnej Gminy
Radoszyce z Gminą Mniów. W ciągu drogi
Grzymałków-Pałęgi-Lasek-Łysów o numerze 003085T
3) Filipy - do granicy administracyjnej Gminy
Radoszyce z Gminą Łopuszno. W ciągu drogi
Filipy-Nowek-Snochowice o numerze 003087T

4) od granicy administracyjnej Gminy Radoszyce-Huta - do granicy administracyjnej
Gminy Radoszyce z Gminą Smyków. W ciągu drogi Straszów-Stanowiska-Huta-Kozów
o numerze 003088T
§ 2. Szczegółowe połoŜenie i przebieg
dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na
mapie stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cieślak

Dziennik Urzędowy
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1778
UCHWAŁA Nr XXII/136/09
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radoszycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z
2004r. Nr. 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada
Gminy uchawala, co następuje:

§ 3. W przypadku nieobecności dziecka w
przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 podlega
zwrotowi w wysokości proporcjonalnej za kaŜdy
dzień nieobecności.
§ 4. NaleŜność regulowana jest w terminie
do 15-go kaŜdego miesiąca za dany miesiąc.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 1. Usługi świadczone przez Samorządowe
Przedszkole prowadzone są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 8.00 do 13.00.
Obejmują one realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci
oraz naukę religii dla dzieci 6 letnich.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/111/08 Rady
Gminy Radoszyce z dnia 5 grudnia 2008r. w
sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez Samorządowe Przedszkole w Radoszycach
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od 1 września 2009r.

§ 2. Ustala się miesięczną opłatę za świadczenia dodatkowe w wysokości 10 złotych za
kaŜdą godzinę zajęć opiekuńczo-wychowaczodydaktycznych prowadzonych z dzieckiem ponad wymiar określony w § 1.

Przewodniczący Rady Gminy: H. Cieślak

1779
UCHWAŁA Nr XXII/139/09
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a takŜe wysokości, szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3
i ust. 7, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami), ustawy art. 18
ust 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), Rada Gminy Radoszyce uchwala, co
następuje:

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/76/08 Rady
Gminy Radoszyce z dnia 26 lutego 2008 roku w
sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.

§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cieślak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 215
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/139/09
Rady Gminy w Radoszycach
z dnia 25 marca 2009r.

Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania.
Postanowienia wstępne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez
bliŜszego określenia o:
Wójcie - naleŜy przez to rozumieć Wójt Gminy
Radoszyce
Radzie - naleŜy przez to rozumieć Radę Gminy w
Radoszycach,
szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę lub gimnazjum,
roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do
dnia 31 sierpnia roku następnego,
oddziale - naleŜy przez to rozumieć oddział w
szkole lub przedszkolu oraz grupę uczniów w
świetlicy.
§ 2.1. Niniejszy regulamin określa:
a. wysokość stawek dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe zasady i warunki ich przyznawania,

b. szczegółowe warunki przyznawania dodatku
za wysługę lat,
c. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw,
d. wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na
terenie Gminy Radoszyce.
2. Składniki wynagrodzenia, o których
mowa w regulaminie - w granicach przyznanych
środków finansowych - dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Wójt
Gminy Radoszyce.

Dział 1
Dodatek za wysługę lat
§ 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za
dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu
niezdolności do pracy wskutek choroby lub ko-

nieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.

Dział 2
Dodatek motywacyjny
§ 4. Warunkiem przyznania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich moŜliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w
olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
2) umiejętność rozwiązania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
4) posiadanie, co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

5) systematyczne i efektywne przygotowanie
się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz
innych urządzeń szkolnych,
9) prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaangaŜowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
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b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na trenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
§ 5. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach,
przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego naleŜy obok warunków wymienionych w
punkcie 1 uwzględnić zaangaŜowanie dyrektora
w czynności wynikające z kierowania placówką,
a w szczególności:
1) Prawidłowość organizacji pracy placówki;
2) Tworzenie atmosfery i warunków do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników;
3) Tworzenie atmosfery i warunków do współpracy wszystkich organów i organizacji działających w placówce oraz umiejętność inicjowania takiej współpracy;
4) Dbałość o mienie placówki i zabieganie o
polepszenie istniejącej bazy;
5) Prawidłowe dysponowanie przyznanymi
placówce środkami budŜetowymi;
6) Efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie;
7) Dbałość o pozytywny wizerunek placówki i
promowanie jej osiągnięć w środowisku lokalnym;
8) Sprawność organizacyjna i menedŜerska w
nawiązywaniu współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi;
9) Poprawność pod względem formalnoprawnym podejmowanych decyzji oraz ich
zasadność;
10) Przestrzeganie obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników placówki;
11) Podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem placówki;
12) Terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań;
13) Prawidłowość współpracy z samorządem
terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną
i Samorządem Uczniowskim.
§ 6. O wysokości dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów szkół decydują w szczególności
następujące kryteria:
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1) umiejętności racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły:
a) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej w
oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych
oraz umiejętności ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki
do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących
nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia
nauczycieli,
f) odejmowanie innych działań mających
na celu promowanie szkoły;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,
sportowe, artystyczne w skali regionu,
województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz innych rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły
poprzez rozwiązanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych
zapobiegających zagroŜeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły
i Samorządem Uczniowskim.
§ 7.1. Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 5 % średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty na jeden pełny etat
nauczyciela.
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2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy w wysokości od 3 % do 5 % wynagrodzenia zasadniczego.

4. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole.

3. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje
za czas nierealizowania przez nauczyciela godzin
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na
urlopie dla poratowania zdrowia.

Dział 3
Dodatek funkcyjny
§ 8.1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego
uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono
funkcję dyrektora lub wicedyrektora szkoły, albo
inne stanowisko przewidziane w statucie szkoły.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ:
1) wychowawcy klasy,
2) opiekunowi staŜu.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono funkcję. Jeśli powierzenie funkcji nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, dodatek przysługuje z tym miesiącem.
4. Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel został odwołany z funkcji lub wygasł okres jej pełnienia. Jeśli odwołanie nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca lub z tym dniem wygasł okres pełnienia
funkcji, dodatek nie przysługuje od tego miesiąca.
5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w
okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysługuje teŜ w czasie
urlopu dla poratowania zdrowia.
6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły na czas określony,
traci prawo do dodatku z upływem tego okresu,
a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie. JeŜeli
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
7. Wicedyrektorowi, który zastępuje nieobecnego dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora. Przysługuje on po trzech miesiącach zastępowania nieobecnego dyrektora - od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
8. Nauczyciele, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie mają prawo do
dodatku funkcyjnego w stawce ustalonej dla

danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego
okresu pełnienia tych obowiązków. Uprawnienie
to wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
§ 9.1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla
dyrektora szkoły w granicach stawek określonych w regulaminie, ustala Wójt uwzględniając
między innymi:
1) wielkość i strukturę organizacyjną szkoły,
2) złoŜoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
3) warunki społeczne i środowiskowe, w jakich
szkoła funkcjonuje,
4) jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:
a) współpracę z organem prowadzącym lub
bezpośrednim przełoŜonym - m.in. terminowe wykonywanie zadań,
b) właściwe prowadzenie gospodarki powierzonymi środkami finansowymi.
c) organizowanie pracy szkoły, tak aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki
pracy uczniów oraz pracowników szkoły,
d) kształtowanie właściwej polityki kadrowej, w szczególności pozyskiwanie nauczycieli wysoko wykwalifikowanych,
e) umiejętności organizacyjne,
f) kształtowanie struktury organizacyjnej
szkoły,
g) umiejętność integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań,
inspirowania oraz pomagania w rozwoju
zawodowym nauczycieli,
h) współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego szkoły,
i) tworzenie materialnej infrastruktury szkoły, tworzenie „szkoły środowiskowej”.
§ 10.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
określonej poniŜej:
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Stanowisko typ i wielkość szkoły
Przedszkola
1) Dyrektor przedszkola czynnego 5 godz. dziennie
2) Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie
Szkoły
a\ Dyrektor szkoły liczącej
- do 8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
b\ Wicedyrektor szkoły

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 11. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny z tytułu:

Poz. 1779
Miesięcznie w złotych od - do
150-300
250-500

250-700
350-900
500-1200
500-800

a) powierzenia wychowawstwa klasy - w wysokości od 3 % do 5 %,
b) sprawowania funkcji opiekuna staŜu - w wysokości od 3 % do 5 %, za kaŜdego nauczyciela powierzonego opiece. średniego wynagrodzenia staŜysty, o którym mowa w
art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Dział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 12.1. Nauczycielom przysługują dodatki
za trudne warunki pracy z tytułu prowadzenia
zajęć:
a) nauczania indywidualnego w domu dziecka
w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego
b) w klasach łączonych do 10 % wynagrodzenia
zasadniczego

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za
trudne warunki pracy przysługuje nauczycielowi
prawo do jednego dodatku.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia za czas
faktycznego wykonywania pracy oraz w okresie
niewykonywania pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za urlop wypoczynkowy.

Dział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i za zajęcia dodatkowe
§ 13.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, ustala się mnoŜąc
tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do ½
godziny pomija się, a co najmniej ½ godziny
liczy się za pełną godzinę.
3. 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. Godziny ponadwymiarowe przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
realizować z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
a) wyjazdem dzieci na wycieczki, imprezy,
b) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub
mrozów,
c) rekolekcjami,
d) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej uzgodnionej z dyrektorem,
e) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie,
trwającego nie dłuŜej niŜ tydzień - traktuje
się jak godziny faktycznie zrealizowane
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe, 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 obowiązkowy tygodniowy
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wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub ¼, 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 większa niŜ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

Poz. 1779

5. Obliczenia wynagrodzenia za godziny
doraźnych zastępstw dokonuje się według zasad
określonych w § 12 ust. 1.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się miesięcznie z dołu.

Dział 6
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§ 14.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu w szkole, połoŜonej na terenie
wiejskim, w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

3. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 1.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał dodatek.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
a) Przy jednej osobie w rodzinie 20 złotych
b) Przy dwóch i więcej osobach w rodzinie
30 złotych
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust 3 na
wspólny wniosek, na okres danego roku budŜetowego.

2. Do członków rodziny nauczyciela
uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z
nim zamieszkujących:
- małŜonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów lub który jest nauczycielem;
- pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małŜonka dzieci do ukończenia 18 roku Ŝycia lub do ukończenia przez
nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłuŜej
jednak niŜ do ukończenia 21 roku Ŝycia,
- posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małŜonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyŜszych, nie dłuŜej jednak
niŜ do ukończenia 26 roku Ŝycia
- dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów
- rodziców pozostających na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela.

5. Nauczycielowi dodatek przyznaje Dyrektor Szkoły, Dyrektorowi Szkoły - Wójt Gminy.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
a) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznania.
7. 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) korzystania z urlopu wychowawczego.
8. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny, o których mowa w § 2 ust. 2 nauczyciel
otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek Wójta.

Przepisy końcowe
§ 15.1. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone w trybie i na zasadach jego
ustanowienia.
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1780
UCHWAŁA Nr XXII/140/09
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/113/08 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 05.12.2008 roku
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Radoszycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz 1591 - tekst jednolity z późn. zmianami), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50
ust. 1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 Nr 115, poz. 728
z późn. zmianami) Rada Gminy w Radoszycach
uchwala co następuje:

§ 1.1. W załączniku Nr 2 szczegółowe zasady przyznawania usług opiekuńczych oraz
odpłatności i zwolnień za te usługi i tryb ich pobierania Punkt 2 otrzymuje brzmienie;
Ustala się wartość jednej godziny pracy opiekunki na kwotę 8 zł (słownie: osiem złotych)
Usługi świadczone są odpłatnie. Odpłatność
wynosi 8 zł za jedna godzinę usługi.
2. W punkcie 4 dopisuje się:

Osoby samotnie gospodarujące ale mające osoby zobowiązane
do alimentacji
Do 100 % kryterium doch. osoby samotnie gospodarującej
Od 101 % do 159 % kryt. doch.
Od 160 % kryt. doch.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają
zmianie

Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu usługi
Nie ponoszą odpłatności
50 %
100 %

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.

Przewodniczący Rady Gminy: H. Cieślak

1781
UCHWAŁA Nr XXII/142/2009
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach mienia komunalnego Gminy Radoszyce
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.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1,
art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z
2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz pkt 3
załącznika do uchwały Nr XXII/206/02 z dnia
27 marca 2002r. w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
Rada Gminy Radoszyce uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach mienia komunalnego Gminy Radoszyce.
-

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
Gminie - naleŜy przez to rozumieć Gminę
Radoszyce.

-

Wójcie - naleŜy przez to rozumieć Wójta
Gminy Radoszyce.
nieruchomości - naleŜy przez to rozumieć
nieruchomość gruntową wraz jej częściami
składowymi.
budynku mieszkalnym - naleŜy przez to rozumieć nieruchomość budynkową z co najmniej jednym lokalem mieszkalnym,
lokalu mieszkalnym - naleŜy przez to rozumieć część budynku stanowiący odrębny
przedmiot własności,
najemcy - naleŜy rozumieć najemcę lokalu
mieszkalnego.

§ 3.1. UpowaŜnia się Wójta Gminy Radoszyce do sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Radoszyce,
które są zbędne do realizacji zadań Gminy.

Dziennik Urzędowy
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2. Podstawą do ustalenia ceny nieruchomości jest opinia rzeczoznawcy majątkowego.
3. Wartość nieruchomości ustalona przez
rzeczoznawcę majątkowego waŜna jest przez
okres 6 miesięcy i po tym okresie powinna być
zaktualizowana.
4. SprzedaŜ lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Radoszyce następuje, jeŜeli jest to ekonomicznie uzasadnione.
5. SprzedaŜ samodzielnych lokali mieszkalnych następuje z jednoczesną sprzedaŜą
ułamkowej części gruntu oraz udziałem w prawie własności części wspólnych budynku.
6. Wolne pomieszczenia nie mieszkalne
przeznaczone do przebudowy na cele mieszkalne podlegają sprzedaŜy na zasadach i w trybie
niniejszej uchwały.
7.
Zarząd
budynkiem
stanowiącym
współwłasność Gminy i właścicieli lokali, do
czasu sprzedaŜy wszystkich lokali mieszkalnych
sprawowany jest przez Urząd Gminy lub jednostki organizacyjne Gminy Radoszyce. Zarząd
takim budynkiem moŜe być przejęty przez nabywców lokali wcześniej na ich wniosek.
§ 4.1. SprzedaŜ lokali mieszkalnych następuje w drodze przetargu.
2. W przypadku nie sprzedania lokali mieszkalnych w pierwszym przetargu cena sprzedaŜy
tych lokali ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego moŜe zostać przez Wójta Gminy obniŜona w
drugim przetargu maksymalnie o 15 % wartości
lokali
3. Przetargu nie przeprowadza się w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa oraz
w niniejszej uchwale.
4. Wybór formy sprzedaŜy i formy przetargu
(przetarg ustny lub ofertowy) naleŜy do Wójta
Gminy.
§ 5.1. SprzedaŜ lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych oraz innych domach stanowiących własność Gminy nie dotyczy:
a) lokali mieszkalnych w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy lub rekonstrukcji,
b) lokali mieszkalnych, których najemcy zajmują je na czas oznaczony
c) lokali mieszkalnych zakwalifikowanych jako
socjalne;
§ 6.1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w
drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne Gminy Radoszyce, gdy
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sprzedaŜ lokalu następuje na rzecz osoby, która
jest najemcą tego lokalu na podstawie umowy
zawartej co najmniej na 5 lat.
2. Ustala się, Ŝe na terenie Gminy Radoszyce pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wraz z gruntami, na których są one połoŜone, mają najemcy
tych lokali.
3. SprzedaŜ samodzielnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali następuje
za cenę nie niŜszą niŜ ich wartość określona
przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z zasadami określonymi w art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami z uwzględnieniem bonifikat.
4. SprzedaŜ samodzielnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali następuje
pod warunkiem, Ŝe najemcy nie posiadają zaległości z tytułu opłat czynszowych.
§ 7.1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do
udzielania bonifikat w wysokości 50 % cen lokali
mieszkalnych ustalonych przez rzeczoznawcę
majątkowego, jeŜeli nieruchomość jest sprzedawana na rzecz ich najemców, którzy dokonają
zapłaty naleŜności jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaŜy.
2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do udzielania bonifikat w wysokości 30 % cen lokali
mieszkalnych ustalonych przez rzeczoznawcę
majątkowego, jeŜeli nieruchomość jest sprzedawana na rzecz ich najemców, gdy cena sprzedaŜy lokali została rozłoŜona na raty.
§ 8. Przy sprzedaŜy lokalu lub budynku
mieszkalnego cena tego lokalu (budynku) oraz
cena ułamkowej części gruntu pod budynkiem
powinna być uiszczona przed zawarciem umowy
notarialnej, z zastrzeŜeniem wyjątków wskazanych niŜej:
1. Na wniosek nabywcy będącego dotychczasowym najemcą cena lokalu mieszkalnego
sprzedawanego moŜe być rozłoŜona przez
Wójta Gminy na raty roczne, maksymalnie
na okres nie dłuŜszy niŜ 5 lat.
2. Pierwsza rata w wysokości 30 % ceny płatna
jest najpóźniej do dnia umowy przenoszącej
własność nieruchomości.
3. Pozostałe raty roczne płatne są w terminie
do dnia 31 marca kaŜdego roku, poczynając
od roku następnego po dniu zawarcia aktu
notarialnego - umowy przenoszącej własność nieruchomości.
4. RozłoŜona na raty niespłacona część ceny
lokalu podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie
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nej ceny sprzedaŜy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki na lokalu mieszkalnym.

§ 9. Nabywca lokalu ponosi koszty przygotowania go do zbycia, a w szczególności koszty:
- opracowania operatu szacunkowego,
- wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów,
- koszty notarialne, sądowe i skarbowe związane przeniesieniem prawa własności lokalu
i ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Radoszyce.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10. Wierzytelność Gminy Radoszyce w
stosunku do nabywcy lokalu z tytułu niezapłaco-

Przewodniczący Rady Gminy: H. Cieślak

1782
UCHWAŁA Nr XXXII/156/2009
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Sobków na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 165a,
art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3,
art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b,
11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188
ust. 2, pkt. 1, pkt 2, pkt. 3, art. 195 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budŜetu gminy w wysokości
21 197 034,15 zł
z tego:
a) dochody bieŜące
17 339 245,76 zł
b) dochody majątkowe
3 857788,39 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości
23 159 052,78 zł
z tego:
a) wydatki bieŜące
17 139 587,40 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
9 107 198,00 zł
- Dotacje
867 147,00 zł
- wydatki na obsługę długu 350 000,00 zł
b) wydatki majątkowe
6 019 465,38 zł
zgodonie z załącznikiem nr 2.

nych, niepodlegających zwrotowi w wysokości
3 588 482,62 zł,
a) wydatki majątkowe
3 588 482,62 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.
§ 3.1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
1 962 018,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i poŜyczek w kwocie
1 962 018,63 zł
2. Przychody budŜetu w wysokości
3 153 106,79 zł i rozchody w wysokości 1 191 088,16 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5
§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
- 50 000,00 zł
2) celową w wysokości
- 104 769,00 zł
z przeznaczeniem na:
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
- 15 000,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i wychowania
dz. 801 rozdz. 80195 - 89 769,00 zł
(na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3 i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicz-

§ 6. Ustala się dochody w kwocie
92 610,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na
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sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w
kwocie 92 610,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budŜetowych:
przychody
1 047 372,00 zł,
wydatki
1 059 056,41 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej
kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych:
dochody
142 100,00 zł;
wydatki
154 467,71 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu
budŜetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie
1) z tytułu dopłaty do 140 000 m3 dostarczonej
wody
50 932,00 zł
2) z tytułu dopłaty do 47.977 m3 dostarczonych
ścieków
24 138,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury w wysokości
157 238,00 zł
2) działających na terenie gminy przedszkoli
samorządowych w wysokości 330 639,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania bieŜące i inwestycyjne na łączną kwotę
390 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12
§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody
7.000,00 zł
2) wydatki
17.923,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie
3.888.482,62 zł
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej w kwocie
3.588.482,62 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie
1 962 018,63 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych poŜyczek i
kredytów w kwocie
1 191 088,16 zł
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§ 11. UpowaŜnia się Wójta Gminy Sobków
do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości
3.888.482,62 zł
w tym do zaciągania kredytów, poŜyczek i
emitowania papierów wartościowych w
związku ze środkami określonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości
3.588.482,62 zł
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków
Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4 ,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2010 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budŜetowej z
wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich
programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5) wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych rocznych,
6) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych uprawnień
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku następnym 2010
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w
roku następnym 2010
7) lokowania wolnych środków budŜetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu
gminy.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.
§ 13. 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: K. Karoń
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1783
UCHWAŁA Nr XXXII/158/2009
RADY GMINY W SOBKOWIE
z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/37/2007 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2007r. w sprawie
zarządzenia poboru w drodze inkasa naleŜności pienięŜnych pobieranych w formie łącznego
zobowiązania pienięŜnego i wyznaczenia stałych inkasentów
Na podstawie art. 40 ust. 1, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z późn. zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zmianami), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z
późn. zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 roku o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami) Rada
Gminy w Sobkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W § 1, ust. 2, pkt 16 Uchwały
Nr VIII/37/2007 Rady Gminy Sobkowie z dnia
14 maja 2007r. w sprawie zarządzenia poboru w
drodze inkasa naleŜności pienięŜnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pienięŜ-

nego i wyznaczenia stałych inkasentów dokonuje się niŜej wymienionych zmian:
1. W pkt. 16 w m. Lipa wykreśla się nazwisko
„Renata Cymba” a zastępuje się „Małgorzata Nogajczyk”.
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2009r.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: K. Karoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 215

 9787 

Poz. 1783

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 215

 9788 

Poz. 1783

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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