DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 18 czerwca 2009r.

Nr 217

TREŚĆ:
Poz.:
U C H W A Ł Y:
1786  Nr XXIX/130/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian
w budŜecie gminy w 2009r............................................................................................... 9957
1787  Nr XXIX/136/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIV/110/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad wydzierŜawiania i wynajmowania nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno..................................................... 9967
1788  Nr 154/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian
budŜetu gminy na 2009 rok............................................................................................... 9968
1789  Nr 155/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie
zaliczenia dróg na terenie Gminy Oleśnica do kategorii dróg gminnych..................... 9972
1790  Nr 156/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie
ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica................................... 9974
1791  Nr 158/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie
przekazania dróg gminnych przez Gminę Oleśnica na rzecz Gminy Pacanów............. 9977
1792  Nr XXI/100/09 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2009r. w sprawie uchwalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektóre inne składniki wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego................................................... 9979
1793  Nr XXI/102/09 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmian
budŜetu gminy na 2009 rok............................................................................................... 9983

1786
UCHWAŁA Nr XXIX/130/09
RADY GMINY W GNOJNIE
z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy w 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.), oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104 ze zm) Rada Gminy w Gnojnie
uchwala co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody i wydatki budŜetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki budŜetowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków
między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwiększa się § 955 - Przychody z tytułu
innych rozliczeń krajowych, wolne środki jako
nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku

Dziennik Urzędowy
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bieŜącym budŜetu gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych oraz zwiększa się wydatki budŜetowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3
do uchwały Nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w
Gnojnie z dnia 05.02.2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Gnojno na 2009r., który
otrzymuje brzmienie:
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3a
do uchwały Nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w
Gnojnie z dnia 05.02.2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Gnojno na 2009r., który
otrzymuje brzmienie:
zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej
uchwały
§ 7. Zmienia się treść § 2 pkt. 3 uchwały
Nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia
05.02.2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Gnojno na 2009r., który otrzymuje
brzmienie:
„3. Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 3.370.585,00 zł:
a) wydatki majątkowe
3.370.585,00 zł”
Jednocześnie zmienia się załączniki nr 4 i 4a do
uchwały Nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 05.02.2009 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Gnojno na 2009r. które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a
do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia się treść § 3 uchwały
Nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia
05.02.2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Gnojno na 2009r., który otrzymuje
brzmienie:
„1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
1.519.108,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.109.108,00 zł
2) wolnych środków, jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie
410.000,00 zł
2. Przychody budŜetu w wysokości
2.419.108,00 zł, rozchody w wysokości 900.000,00 zł”
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 05.02.2009 roku w sprawie
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uchwalenia budŜetu Gminy Gnojno na 2009r.,
który otrzymuje brzmienie:
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. Zmienia się treść § 10 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w Gnojnie
z dnia 05.02.2009 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Gnojno na 2009r., które otrzymują brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i poŜyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie
200.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie
1.109.108,00 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
698.026,00 zł”
§ 10. Zmienia się treść § 11 pkt 1 oraz pkt 2
lit a) uchwały Nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w
Gnojnie z dnia 05.02.2009 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Gnojno na 2009r.,
które otrzymują brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości
200.000,00 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 5
i nr 6, do niniejszej uchwały”
§ 11. Zmienia się treść § 8 pkt 2 uchwały
Nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia
05.02.2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Gnojno na 2009r., który otrzymuje
brzmienie:
„2. Dotacje na zadania gminy realizowane przez
podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora
finansów publicznych na łączną kwotę 292.000,00 zł”, jednocześnie zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Nr XXVIII/124/09
Rady Gminy w Gnojnie z dnia 05.02.2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Gnojno na 2009r., który otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej
uchwały.
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§ 12. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
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§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Boksa
Załączniki do uchwały Nr XXIX/130/09
Rady Gminy w Gnojnie
z dnia 19 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
Zmniejsza się dochody budŜetowe
1. W dziale 758 - RóŜne rozliczenia
- rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
§ 2920 - Subwencje ogólne z budŜetu
państwa o kwotę
15.797,00 zł
2. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

-

rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę
39,00 zł

Zmniejsza się wydatki budŜetowe
1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie
- rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
15.836,00 zł
Załącznik Nr 2

Zwiększa się dochody budŜetowe:
1. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
- rozdziale 92195 - Pozostała działalność
§ 0970 - Wpływy z róŜnych dochodów
o kwotę
4.158,35 zł

Zwiększa się wydatki budŜetowe:
1. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
- rozdziale 92195 - Pozostała działalność
§ 4270 - Zakup usług remontowych
o kwotę
4.158,35 zł
Załącznik Nr 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów
Zmniejsza się:
1. Dział 851 - Ochrona zdrowia
- rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę
45.000,00 zł
z tego:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
o kwotę
5.000,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
o kwotę
40.000,00 zł
2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
- rozdział 92195 - Pozostała działalność
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
o kwotę
5.000,00 zł

Zwiększa się:
1. Dział 851 - Ochrona zdrowia
- rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
§ 2800 - Dotacja celowa z budŜetu dla
pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych o kwotę
45.000,00 zł
2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
- rozdział 92195 - Pozostała działalność
§ 4270 - Zakup usług remontowych
o kwotę
5.000,00 zł

Załącznik Nr 4
Zwiększa się § 955 - Przychody z tytułu innych
rozliczeń krajowych, wolne środki jako nadwyŜka
środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym
budŜetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów
i poŜyczek z lat ubiegłych oraz zwiększa się wy-

datki o kwotę 410.000,00 zł w następujących
działach rozdział i paragrafach:
1. W dziale 750 - Administracja publiczna
- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i
miast na prawach powiatu)
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§ 4270 - Zakup usług remontowych
o kwotę
21.324,00 zł
2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa
- rozdziale 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne
§ 4270 - Zakup usług remontowych
o kwotę
20.000,00 zł
3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie
- rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę
268.676,00 zł
z tego:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
15.836,00 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych o kwotę
252.840,00 zł
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-

rozdziale 80110 - Gimnazja
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych o kwotę
70.000,00 zł
4. W dziale 852 - Pomoc społeczna
- rozdziale 85295 - Pozostała działalność
o kwotę
20.000,00 zł
z tego:
§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę
10.000,00 zł
§ 4220 - Zakup środków Ŝywności
o kwotę
10.000,00 zł
5. W dziale 926-KuItura fizyczna i sport
- rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
o kwotę
10.000,00 zł
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Załącznik Nr 5
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Załącznik Nr 5a
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Załącznik Nr 6
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Załącznik Nr 6a
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Załącznik Nr 7
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Załącznik Nr 8

1787
UCHWAŁA Nr XXIX/136/09
RADY GMINY W GNOJNIE
z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/110/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad wydzierŜawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Gnojno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 37 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.
2603 ze zm.) - Rada Gminy w Gnojnie uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/110/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 października 2008 roku w
sprawie ustalenia zasad wydzierŜawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno treść § 6 ust. 3
otrzymuje brzmienie:
Czynsz z nieruchomości przeznaczonej
pod uprawy jednoroczne płatny jest w dwóch
ratach. Czynsz dzierŜawny za pierwsze półrocze
jest płatny do dnia 30 września danego roku

wg średniej ceny pszenicy w I półroczu, a za
drugie półrocze wg ceny pszenicy w II półroczu
w terminie do dnia 28 lutego następnego roku.
§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega
zmianie.
§ 3. Do spraw wszczętych przed dniem
wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały będą stosowane przepisy niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Boksa
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UCHWAŁA Nr 154/XXVIII/09
RADY GMINY W OLEŚNICY
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie zmian budŜetu 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 późn. zm.) oraz art. 165, 166 i art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.) Rada Gminy w Oleśnicy uchwala,
co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budŜetowych o kwotę
50.720,00 zł
w tym:
dział 600 rozdział 60016 § 6330 o kwotę
47.720,00 zł
dotacja na przebudowę dróg gminnych w
ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”
dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 3.000,00 zł
zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego dotacja na dofinansowanie zadania

dział

758

rozdział
75023
75023
75818

§
4410
4430
4810

754

75412

3030

900

90002

4430

750

Razem

zmniejszenie
4.021

wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy
o pomocy społecznej
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budŜetowych o kwotę
50.720,00 zł
w tym:
dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę
47.720,00 zł
przebudowa dróg gminnych na działkach
nr 861 w miejscowości Wólka Oleśnicka oraz
na działkach nr 268 i 269 w miejscowości
Pieczonogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
poz. 5 załącznika nr 1
dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 3.000,00 zł
dofinansowanie przeznaczone na wypłatę
dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie
na pracownika socjalnego zatrudnionego w
pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego
pracę socjalną w środowisku w 2009r.
§ 3. Dokonać przeniesienia planu wydatków budŜetowych

zwiększenie

objaśnienia
składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania 4.021 Dorzecze Wisły za 2009r.

18.200
ekwiwalent pienięŜny dla członków Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej za udział w działaniu ratowniczym i
szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną
składka członkowska na EZGOK w Rzędowie za
8.200
2008r.
22.221
10.000

22.221

§ 4. Załącznik nr 3 „Limit wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011” do uchwały nr 136/XXVI/09 z dnia
5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu
gminy otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: K. Ratusznik

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 217
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do uchwały Nr 154/XXVIII/09
Rady Gminy w Oleśnicy
z dnia 27 marca 2009r.
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UCHWAŁA Nr 155/XXVIII/09
RADY GMINY W OLEŚNICY
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Oleśnica do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007r Nr 19 poz. 1115 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu
Powiatu Staszowskiego Uchwałą Nr 32/09 z dnia
18 marca 2009r., Rada Gminy w Oleśnicy uchwala co następuje:
§ 1. [Zapis uchylony rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego Znak:
NK.I-0911/72/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.].

§ 2. Ustalenie przebiegu dróg wymienionych w załączniku Nr 1 § 1 do uchwały określa załącznik graficzny Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: K. Ratusznik
Załączniki do uchwały Nr 155/XXVIII/09
Rady Gminy w Oleśnicy
z dnia 27 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
[Zapis uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego Znak: NK.I-0911/72/2009
z dnia 30 kwietnia 2009r.].
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1790
UCHWAŁA Nr 156/XXVIII/09
RADY GMINY W OLEŚNICY
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r.
Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala
się co następuje:
§ 1. Ustala się przebieg dróg gminnych na
terenie gminy Oleśnica według numeracji, nazwy przebiegu i oznaczenia ich na mapie zgod-

nie z załącznikiem NR 1 i Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: K. Ratusznik
Załączniki do uchwały Nr 156/XXVIII/09
Rady Gminy w Oleśnicy
z dnia 27 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
Przebieg dróg przez gminę Oleśnica.
Lp.
Nazwa drogi
1. Kępie- Wadówka - Strzelce
2.

Strzelce - Łącznik

3.

Strzelce - Kępie

4.
5.

Strzelce - Pieczonogi
Strzelce - Budy

6.

Oleśnica ul. Szkolna - ul. Zakościele

7.

Oleśnica ul. Gęsia

8.

Oleśnica ul. Zwierzyniec - ul. Nadstawie

9.

Oleśnica ul. Krótka - ul. Słoneczna

10. Oleśnica - Wólka
11. Oleśnica ul. Wrzosy
12. Oleśnica ul. Szkolna - ul. Staszowska
13. Wólka Oleśnicka - Oleśnica ul. Stopnicka

Przebieg drogi
Od drogi powiatowej nr 0105T (Stopnica - Oleśnica - Połaniec), przecina drogę
powiatową nr 0106T (Oleśnica - Pieczonogi) do drogi powiatowej nr 0115T
(Pacanów - Strzelce)
Od drogi powiatowej nr 0115T (Pacanów - Oleśnica - Strzelce) do drogi wojewódzkiej nr 757 (Opatów - Staszów - Stopnica)
Od drogi gminnej nr ewid. 822 (Kępie - Wadówka - Strzelce) do drogi powiatowej o nr 0115T (Pacanów - Oleśnica - Strzelce)
Od drogi gminnej o nr ewid. 769 (Strzelce - Kępie) do granicy obrębu Strzelce.
Od drogi wojewódzkiej o nr 757 (Opatów - Staszów - Stopnica) do granicy obrębu Strzelce.
Od drogi powiatowej nr 0105T (Połaniec - Oleśnica - Stopnica) do drogi powiatowej nr 0116T (Oleśnica - Wólka Oleśnicka)
Od drogi powiatowej nr 0111T (Oleśnica - Wólka Oleśnicka), przecina drogę
powiatową nr 0116T (Pacanów - Brody DuŜe - Podborek - Grobla) do drogi powiatowej nr 0115T (Pacanów - Strzelce - Oleśnica)
Od cieku wodnego Struga Oleśnicka, krzyŜuje się z drogą gminną (Oleśnica ul.
Krótka - ul. Słoneczna), za stawem skręca w kierunku północno-wschodnim i
kończy się ślepo między domami.
Od drogi gminne (ul. Zwierzyniec - ul. Nadstawie) do drogi powiatowej nr 0105T
(Stopnica - Oleśnica - Połaniec)
Od drogi powiatowej Nr 0111T (Oleśnica - Wólka Oleśnicka) do drogi powiatowej nr 0117T (Sroczków - Borzymów)
Od drogi powiatowej nr 0105T (Stopnica - Oleśnica - Połaniec), przecina się z
drogą (Oleśnica ul. Wrzosy) do drogi gminnej (Oleśnica ul. Wrzosy ul. Szkolna)
Od drogi powiatowej nr 0105T (Stopnica - Oleśnica - Połaniec) do drogi powiatowej nr 0116T (Pacanów - Brody DuŜe - Grobla)
Od drogi powiatowej o nr 0111T (Oleśnica - Wólka Oleśnicka) przecina drogę
powiatową o nr 0116T (Pacanów - Brody DuŜe - Grobla), przecina drogę powiatową o nr 0115T (Pacanów - Oleśnica - Strzelce), przecina drogi gminne: (Wólka
Oleśnicka - Oleśnica) i (Wólka Oleśnicka - Oleśnica ul. Brzozowa) do drogi powiatowej nr 0105T (Stopnica - Połaniec)
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14. Wólka Oleśnicka - Oleśnica

15. Wólka Oleśnicka - Oleśnica ul. Brzozowa

16. Pieczonogi - Olszyna - Kępie
Nr drogi 002539 T
17. Pieczonogi - CzyŜów
Nr drogi 002540 T
18. Bydłowa - Sydzyna
Nr drogi 002544 T
19. Kępie - Wadówka
Nr drogi 002545 T
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Od drogi powiatowej o nr 0111T (Oleśnica - Wólka Oleśnicka), przecina drogę
powiatową o nr 0116T (Pacanów - Brody DuŜe - Grobla), przecina drogę powiatową o nr 0115T (Pacanów - Oleśnica - Strzelce), przecina drogę gminną (Wólka
Oleśnicka - Oleśnica ul. Brzozowa) do drogi gminnej (Wólka Oleśnicka - Oleśnica
ul. Stopnicka).
Od drogi powiatowej o nr 0111T (Oleśnica - Wólka Oleśnicka), przecina drogę
powiatową o nr 0116T (Pacanów - Brody DuŜe - Grobla), przecina drogę powiatową o nr 0115T (Pacanów - Oleśnica - Strzelce) do drogi gminnej (Wólka Oleśnicka - Oleśnica ul. Stopnicka)
Od drogi powiatowej nr 0106 T do drogi wojewódzkiej nr 757 Opatów - Staszów
- Stopnica
Od drogi powiatowej nr 037 T Pieczonogi - Szydłów do drogi nr ewid. 268 w
Pieczonogach
Od drogi powiatowej nr 0105 T (Stopnica - Oleśnica - Połaniec) do drogi powiatowej nr 0109 T Bydłowa - Brody DuŜe do granicy obrębu Bydłowa.
Od drogi powiatowej nr 0105 T (Stopnica - Oleśnica - Połaniec) przecina drogę
powiatową nr 0106 T (Oleśnica - Pieczonogi) do granicy obrębu Kępie.
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1791
UCHWAŁA Nr 158/XXVIII/09
RADY GMINY W OLEŚNICY
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie przekazania dróg gminnych przez Gminę Oleśnica na rzecz Gminy Pacanów
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst
jednolity (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych - tekst
jednolity (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn.
zm.) Rada Gminy w Oleśnicy uchwala co następuje:
§ 1. W związku ze zmianą granic Gminy
Oleśnica polegająca na odłączeniu miejscowości
Kwasów i Sroczków z Gminy Oleśnica i przyłączeniu ich do Gminy Pacanów przekazuje się
Gminie Pacanów następujące drogi załącznik
graficzny Nr 1:

1. Nr 002542 T Kwasówka - Pacanów w miejscowości Kwasów
2. Nr 002543 T Sroczków - Zborówek w miejscowości Sroczków
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.
Przewodniczący Rady Gminy: K. Ratusznik
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UCHWAŁA Nr XXI/100/09
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 16 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki
wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 97, poz.
674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy Secemin uchwala:
§ 1. Ustala się po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi regulamin określający wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania

dodatku mieszkaniowego w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Secemin
oraz we wszystkich szkołach na terenie gminy
Secemin.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: B. Wasik
Załącznik do uchwały Nr XXI/100/09
Rady Gminy w Seceminie
z dnia 16 marca 2009r.

Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki
wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego.
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
a) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół
lub placówek, dla której organem prowadzącym jest gmina Secemin
b) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w pkt 1,

c) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
d) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,
e) uczniu
f) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa
w § 1 ust. 1 rozporządzenia.

Dodatek motywacyjny
§ 2. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w
szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub pro-
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mocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z ich 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) systematyczni i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
h) posiadanie wyróŜniającej oceny 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) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

Poz. 1792

b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
§ 3. 1) Średnia wysokość dodatku motywacyjnego w szkole, nie powinna przekraczać
ogólnej wartości zabezpieczenia środków przezna-czonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczy-cieli w wysokości 3 %.
2) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie
dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
3) Dodatek motywacyjny ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, urlopu
macierzyńskiego bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym członkiem rodziny, za które
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4) Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniający poziom spełnienia warunków, o których
mowa w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku
do Dyrektora - Wójt Gminy.
5) Dodatek motywacyjny przyznaje się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
6) Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek funkcyjny
§ 4. 1) Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko:
a) dyrektora lub inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szkoły,
Lp.
1.

2
3
4
5
6
7

Stanowisko
Dyrektor szkoły lub placówki liczącej:
do 8 oddziałów
powyŜej 8 oddziałów
Wicedyrektor szkoły, placówki
Opiekun staŜu
Wychowawca oddziału przedszkolnego
Wychowawca oddziału w szkole liczącego do 15 uczniów
Wychowawca oddziału w szkole liczącego powyŜej 15 uczniów
Kierownik świetlicy

§ 5. 1) Prawo do dodatku funkcyjnego,
o którym mowa w § 4 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.

b) wychowawstwo klasy,
c) sprawowanie funkcji opiekuna staŜu,
2) przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
określonej w poniŜszej tabeli:
Miesięcznie w złotych
250-550
500-900
300-650
35
35
45
55
100-250

2) Dodatki funkcyjne o których mowa w ust. 1,
nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu
dla poratowania zdrowia, w okresach za
które, nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska
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i wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3) Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielowi za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby,
urlopu macierzyńskiego bądź konieczności

Poz. 1792

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni
nieobecności w pracy.
4) Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy
§ 6. 1) Nauczycielom pracującym w trudnych i uciąŜliwych warunkach przysługuje z tego
tytułu dodatek za warunki pracy.
2) Dodatek przysługuje w wysokości:
a) za pracę w warunkach trudnych w kwocie 3,00 zł za jedną godzinę pracy,
b) za pracę w warunkach uciąŜliwych 2,00 zł
za jedną godzinę pracy,
3) Wykaz prac wykonywanych w warunkach
trudnych i uciąŜliwych stanowiących pod-

stawę do przyznania dodatku określają rozporządzenia.
§ 7. 1) Wysokość dodatku za warunki pracy
ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy.
2) Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu
za godziny faktycznie zrealizowane.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 8. 1) Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową nauczyciela 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.
2) Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się, z zastrzeŜeniem ust. 3,
w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie
realizacji tego zastępstwa realizowane były
zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.
3) Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za
jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa

w ust. 3, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.
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 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
§ 9. 1) Wynagrodzenie za godziny, o których
mowa w § 8, przysługuje za godziny faktycznie
zrealizowane.
§ 10. 1) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu tj. w terminie wypłaty wynagrodzenia za następny miesiąc.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 11. 1) Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor
w rocznym planie finansowym szkoły, z tym Ŝe:
a) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektora
b) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego

2) Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzaleŜnione jest w
szczególności od:
a) posiadania wyróŜniającej oceny pracy
b) otrzymywania w danym roku szkolnym
lub w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego
przez co najmniej sześć miesięcy,
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c) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,
3) Nagrody nauczycielom przyznają:
a) ze środków, o których mowa w ust. 1
pkt 1 - dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców
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b) ze środków o których mowa w ust. 1
pkt. 2 - Wójt Gminy
§ 12. 1) Nagrody o których mowa w § 11,
są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dodatek mieszkaniowy
§ 13. 1) Nauczycielom zatrudnionym we
wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę, posiadającym kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2) Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie - 17,00 zł,
b) przy dwóch osobach w rodzinie - 23,00 zł,
c) przy trzech osobach w rodzinie - 29,00 zł,
d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie
- 34,00 zł
3) Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci
i rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
4) Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącego takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał
ten dodatek.
5) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku
nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich

wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt
Gminy.
6) 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
7) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
b) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego
c) odbywanie 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) korzystanie z urlopu wychowawczego
8) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się miesięcznie z góry.

Dodatek staŜowy
§ 14. 1) Nauczycielom przysługuje dodatek
za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia
zasadniczego za kaŜdy rok pracy, wypłacany w
okresach miesięcznych poczynając od czwartego
roku pracy, z tym, Ŝe dodatek ten nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
2) Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo
do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku,
jeŜeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu
miesiąca

b) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do
dodatku lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca
3) Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby, urlopu macierzyńskiego bądź konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4) Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
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1793
UCHWAŁA Nr XXI/102/09
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 16 marca 2009r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 82
ust. 1 pkt 2, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184
ust. 1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, lit. a i b, 13, 15,
ust. 2 pkt. 1, 2, ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2
ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca
2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz 2104
z późn. zmianami) Rada Gminy Secemin uchwala:
§ 1.1. Zwiększyć dochody budŜetu gminy
2009 roku w kwocie - 220.513 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne
dochody w kwocie 19.510.513 zł.
2. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy 2009
roku w kwocie - 220.513 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie - 24.235.513 zł.
3. Dokonać przeniesień w paragrafach
wydatków budŜetu gminy 2009 roku w ramach
działów i rozdziałów
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku
Nr 3 pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011” do uchwały Rady Gminy Nr XIX/96/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku
Nr 3a pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne”
do uchwały Rady Gminy Nr XIX/96/08 z dnia
30 grudnia 2008 roku zgodnie z Załącznikiem
Nr 3a do uchwały
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku
Nr 4 pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na
2009 rok”, do uchwały Rady Gminy Nr XIX/96/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w Załączniku
Nr 4a pod nazwą „Wydatki majątkowe na pro-

gramy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych nie podlegających
zwrotowi na 2009 rok” do uchwały Rady Gminy
Nr XIX/96/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4a do uchwały.
8. Wprowadza się zmiany w Załączniku
Nr 7 pod nazwą „Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku” do uchwały Rady Gminy Nr XIX/96/08 z dnia 30 grudnia
2008 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.
9. Wprowadza się do budŜetu dotacje celowe zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 2. Wprowadza się do budŜetu gminy dotacje celowe według decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-007/09 z dnia 27 lutego
na zwiększenie w dziale 852 - Pomoc społeczna,
rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 2023 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
zadania bieŜące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w kwocie - 5.000 zł
Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-004/09
z dnia 20 lutego 2009 roku na zwiększenie w
dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów,
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin w kwocie - 25.013 zł
Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011008/09 z dnia 11 marca 2009 roku na zwiększenie
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 Osrodki pomocy społecznej, § 2030 - dotacje
celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin w kwocie 3.000 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: B. Wasik
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Załączniki do uchwały Nr XXI/102/09
Rady Gminy Secemin
z dnia 16 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
w sprawie: zwiększenia dochodów budŜetu gminy na 2009 rok
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Załącznik Nr 2
w sprawie: zwiększenia zmniejszenia i przeniesień wydatków budŜetu gminy na 2009 rok
między działami, rozdziałami i paragrafami
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Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 3a
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Załącznik Nr 4
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Załącznik Nr 4a
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Załącznik Nr 5
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Załącznik Nr 6
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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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