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1965
UCHWAŁA Nr XXXVI/243/2009
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Kazimierza Wielka 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. 166 ust. 1, 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, ust. 4 pkt
1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/232/2009 Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia
2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Kazimierza Wielka na 2009 rok,
- w uchwale Nr XXXV/239/2009 z dnia 6 lutego
2009r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy
Kazimierza Wielka na 2009 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 16 073 000 zł,

a) wydatki bieŜące
b) wydatki majątkowe
16 073 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a”
2) W § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dotacje celowe na łączną kwotę 1 668
000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”.
3) Zwiększa się dochody budŜetu gminy - o
kwotę 1 309 763,00 zł w tym;
a) w dziale 600 - transport i łączność - o
kwotę 983 000,00 zł
§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji
zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin) - w kwocie 983 000,00 zł,
b) w dziale 750 - administracja publiczna - o
kwotę 3 000,00 zł
§ 0690 - wpływy z róŜnych opłat - w kwocie 3 000,00 zł
c) 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 101 000,00 zł,
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- w kwocie 100 000,00 zł
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§ 0910 - odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - w kwocie 1 000,00 zł
d) w dziale 758 - róŜne rozliczenia - o kwotę
222 763,00 zł
§ 2920 - subwencje ogólne z budŜetu
państwa - w kwocie 222 763,00 zł,
4) Zmniejsza się dochody budŜetu gminy - o
kwotę 1 258 243,00 zł w tym;
a) w dziale 600 - transport i łączność - o
kwotę 983 000,00 zł
§ 6339 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin) - w kwocie 983 000,00 zł,
b) 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 101 000,00 zł,
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- w kwocie 100 000,00 zł
§ 0910 - odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - w kwocie 1 000,00 zł,
c) w dziale 801 - oświata i wychowanie - o
kwotę 24 243,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin - w kwocie 24 243,00 zł,
d) w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 150 000,00 zł
§ 6298 - środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - w kwocie 150 00,00 zł,
5) Zwiększa się wydatki budŜetu gminy - o kwotę 2 234 780,00 zł w tym:
a) w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo - o
kwotę 720 000,00 zł
- rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie
720 000,00 zł z przeznaczeniem na
wydatki majątkowe,
b) w dziale 600 - transport i łączność - o
kwotę 1 183 000,00 zł
- rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,
- rozdział 60016 - drogi publiczne gminne
w kwocie 983 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,
c) w dziale 750 - administracja publiczna o
kwotę 70 000,00 zł
- rozdział 75023 - urzędy gmin kwocie
70 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieŜące,
d) w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę 3 000,00 zł
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-

rozdział 75416 - straŜ miejska w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na
wydatki bieŜące,
e) w dziale 801 - oświata i wychowanie - o
kwotę 222 863,00 zł
- rozdział 80101 - szkoły podstawowe
w kwocie 196 763,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieŜące (w tym wynagrodzenia 100 000,00 zł),
- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w
kwocie 1 710,00 zł, z przeznaczeniem
na wydatki bieŜące (w tym wynagrodzenia 400,00 zł),
- rozdział 80110 - gimnazja w kwocie
22 970,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieŜące (w tym wynagrodzenia
16 300,00 zł),
- rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w
kwocie 720,00 zł z przeznaczeniem na
wydatki bieŜące,
- rozdział 80148 - stołówki szkolne w
kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na
wydatki bieŜące,
f) w dziale 852 - pomoc społeczna - o kwotę
34 307,00 zł
- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
w
kwocie
34 307,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieŜące (składki na ubezpieczenia społeczne),
g) w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 1 610,00 zł
- rozdział 85401 - świetlice szkolne w
kwocie 1 610,00 zł z przeznaczeniem
na wydatki bieŜące (w tym wynagrodzenia 1 610,00zł),
6) Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy - o
kwotę 2 183 260,00 zł w tym:
a) w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo - o
kwotę 920 000,00 zł
- rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 920
000,00 zł (wydatki majątkowe),
b) w dziale 600 - transport i łączność - o
kwotę 983 000,00 zł,
- rozdział 60016 - drogi publiczne
gminne w kwocie 983 000,00 zł (wydatki majątkowe),
c) w dziale 801 - oświata i wychowanie - o
kwotę 25 953,00 zł,
- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w
kwocie 1 710,00 zł (wydatki bieŜące),
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-

rozdział 80195 - pozostała działalność
w kwocie 24 243,00 zł (wydatki bieŜące),
d) w dziale 852 - pomoc społeczna - o kwotę
34 307,00 zł
- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 34 307,00 zł, (wydatki bieŜące),
e) w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 220 000 zł,
- rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby w kwocie 220 000
zł (wydatki majątkowe)
7) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/232/2009
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia
14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009
rok (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011)
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały,
8) Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/232/2009
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia
14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009
rok (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na
2009 rok) otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
9) Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXIV/232/2009
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia
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14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009
rok (Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2009 rok) otrzymuje brzmienie jak w
załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
10) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/232/2009
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia
14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009
rok (Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.) otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej
uchwały.
11) Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIV/232/2009
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia
14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009
rok (Dotacje celowe) otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Magnes
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Załączniki do uchwały Nr XXXVI/243/2009
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 20 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
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1966
UCHWAŁA Nr XXXVI/245/2009
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez gminę Kazimierza Wielka
Działając 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i ust.
6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 54 ust. 3, 5 i 7
oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
gminę Kazimierza Wielka w brzmieniu określonym załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin został uzgodniony w dniu
5 marca 2009r. z Zarządem Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego oraz z Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w
Kazimierzy Wielkiej.
§ 3. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Nr XXI/147/2008
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia
17 marca 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez gminę Kazimierza Wielka.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia
1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Magnes
Załącznik do uchwały Nr XXXVI/245/2009
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 20 marca 2009r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka.
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Wynagrodzenie nauczyciela składa
się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
określa art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z
późn. zm.) i wynika ono z posiadanych przez
nauczyciela kwalifikacji, wymiaru zajęć obowiązkowych oraz jego stopnia awansu zawodowego
i jest ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu z dnia z 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U z
2005 Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)
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3. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość:
1) dodatku za wysługę lat;
2) dodatku motywacyjnego;
3) dodatku funkcyjnego;
4) dodatku za pracę w warunkach trudnych i
uciąŜliwych;
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
6) nagrody ze specjalnego funduszu nagród;
7) dodatku mieszkaniowego;
4. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom;
1) zasiłku na zagospodarowanie;
2) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę;
3) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
4) wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego
w stan nieczynny;
5) nagród jubileuszowych;
6) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
7) wynagrodzenia za okres ferii szkolnych i
urlopów;
8) dodatku wiejskiego;

Poz. 1966

określają odpowiednio przepisy ustawy z
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz inne
przepisy prawa.
5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie się przez to kaŜdą szkołę,
przedszkole albo zespół szkół lub placówkę
dla której organem prowadzącym jest gmina;
2) nauczycielu - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach;
3) klasie - rozumie się przez to takŜe oddział lub
grupę
4) uczniu - rozumie się przez to takŜe wychowanka.
5) Burmistrzu - rozumie się Burmistrza Miasta i
Gminy w Kazimierzy Wielkiej
6) Karcie Nauczyciela - ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
6.
Regulamin
wszystkich placówek.

obejmuje

nauczycieli

Rozdział 1
Dodatek za wysługę lat
§ 2. 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.
§ 3.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) 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,

2) za dany miesiąc jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba Ŝe przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje równieŜ za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny wynosi 5 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli miesięcznie.
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela jest:
1) uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, bardzo dobrych wyników nauczania - osiągnięć dydaktycz-

nych i wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami lub opiekunami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów
potrzebujących
szczególnej opieki;

Dziennik Urzędowy
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2) wysoka jakość świadczonej pracy, w tym
związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
udział w doskonaleniu warsztatu pracy
oraz w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o mienie szkoły i poszerzanie
bazy dydaktycznej,
e) prawidłowe i estetyczne prowadzenie
wymaganej dokumentacji,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) wysoka, aktualna ocena pracy, potwierdzona
stosowną dokumentacją;
4) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, w tym:
a) opiekowanie się samorządem uczniowskim, organizacjami harcerskimi lub innymi organizacjami uczniowskimi i młodzieŜowymi działającymi w szkole,
b) inicjowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania,
c) aktywny udział w pracach komisji
przedmiotowych i rady pedagogicznej
placówki,
d) udział w przygotowaniu uczniów do
olimpiad, konkursów i innych form
współzawodnictwa,
e) udział w przygotowaniu olimpiad, konkursów przedmiotowych i sprawnościowych oraz innych form współzawodnictwa organizowanych w siedzibie placówki lub w najbliŜszym środowisku,
f) udział w organizowaniu szkolnych, międzyszkolnych lub środowiskowych imprez i uroczystości okolicznościowych i
patriotycznych,
g) przejawianie róŜnych form aktywności w
ramach wewnętrznego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
h) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć
nauczycieli w zakresie profilaktyki wśród
dzieci i młodzieŜy w środowisku lokalnym,
i) podejmowanie współpracy przez nauczycieli
poszczególnych
placówek,
zmierzających do realizacji zadań statutowych tych placówek.

 11085 

Poz. 1966

3. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach, przy
ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego
naleŜy obok warunków wymienionych w ust. 2
uwzględniać 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
polepszenia 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.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się
kwotowo na czas określony, ale nie krótszy niŜ
3 miesiące i nie dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
5. Miesięczna kwota dodatku motywacyjnego nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia
zasadniczego
6. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
zatrudnionych w placówce, w granicach posiadanych środków finansowych, ustala dyrektor
placówki.
7. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela rozpoczynającego pracę w placówce
moŜe nastąpić po upływie okresu umoŜliwiającego ocenę jego pracy.
8. Ustalone w placówce zasady i kryteria
przyznawania dodatku motywacyjnego uwzględniają wymogi, o których mowa w ust. 3 i 4.
9. Dodatek motywacyjny dla dyrektora
ustala Burmistrz w oparciu o wymogi, o których
mowa w ust. 3 i 4.
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Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w
statucie placówki, przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielowi z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu;
Lp
1

2

3
4

2) powierzenia wychowawstwa klasy;
3) powierzenia funkcji nauczyciela doradcy
metodycznego.
3. Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich
wysokość zawiera tabela:

Wyszczególnienie
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie liczącego:
- 2-3 oddziałów
- 4-5 oddziałów
- powyŜej 5 oddziałów
Dyrektor szkoły /zespołu/ kaŜdego typu, liczącego:
- do 4 oddziałów
- 5-6 oddziałów
- 7-8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły /zespołu/ kaŜdego typu, liczącego:
- do 12 oddziałów
- 13-14 oddziałów
- 15 i więcej oddziałów
Kierownik świetlicy szkolnej z doŜywianiem:
- od 81 do 120 wychowanków
- powyŜej 120 wychowanków
Pozostałe dodatki:
- opiekun staŜu,
- wychowawca klasy,
1) do 10 uczniów w klasie
2) od 11 do 18 uczniów w klasie
3) 19 i powyŜej uczniów w klasie
- nauczyciel doradca metodyczny

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się w szczególności pod uwagę:
1) prawidłowość organizacji pracy placówki;
2) poprawność pod względem formalnoprawnym podejmowanych decyzji oraz ich
zasadność;
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników placówki;
4) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem placówki;
5) liczbę uczniów;
6) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w placówce;
7) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi;
8) terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań;
9) prawidłowość współpracy z samorządem
terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną
i samorządem uczniowskim;
10) współdziałanie ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli placówki.

Miesięcznie w zł
130-300
200-440
220-500
220-440
280-500
330-660
440-880
600-1000
330-470
380-500
420-600
110-170
130-200
40
40
60
90
420-500

5. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
wymienione w ust. 1 i 2 w zastępstwie. Prawo
do dodatku powstaje od 1 dnia miesiąca po
upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia
obowiązków i wygasa z 1 dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych
obowiązków.
6. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 3, w granicach określonych
tabelą i w oparciu o kryteria określone w ust. 4
ustala dla dyrektorów placówek Burmistrz.
7. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych tabelą i w oparciu o kryteria
określone w ust. 4 ustala dla wicedyrektorów i
innych stanowisk kierowniczych przewidzianych
w statucie placówki, dyrektor placówki.
8. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wymienionych w ust. 2 ustala dyrektor,
w oparciu tabelą zamieszczoną w ust 3.
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9. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska
kierowniczego, a jeŜeli powierzenie nastąpiło od
1 dnia miesiąca, to od tego dnia.
10. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna
staŜu przysługuje za kaŜdą osobę powierzoną
danemu nauczycielowi.

Poz. 1966

11. Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa przysługuje za kaŜdą powierzoną klasę
- niezaleŜnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
12. W razie zbiegu tytułu do dwóch lub
więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi
przysługują wszystkie.

Rozdział 4
Dodatki za warunki pracy
§ 6.1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciąŜliwych warunkach przysługuje z
tego tytułu dodatek za warunki pracy.

sprawie orzekania o niepełnosprawności i
stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 66,
poz. 606, z późn. zm.).

2. Wykaz trudnych i uciąŜliwych warunków
pracy stanowiący podstawę do przyznania, dodatku z tego tytułu określa § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu z dnia z 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U z 2005r.
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

3. Wysokość dodatku za trudne warunki
pracy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wynosi odpowiednio:
1) dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1,
pkt. 1 niniejszego paragrafu - 10 % stawki
godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za kaŜdą przepracowaną godzinę;

§ 7.1. Za prace w trudnych warunkach
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:
1) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
szkołach podstawowych
2. Za pracę w warunkach uciąŜliwych
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:
1) zajęć z dziećmi i młodzieŜą, u których występuje naruszenie sprawności organizmu
zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002r. w

4. Wysokość dodatku za uciąŜliwe warunki
pracy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wynosi odpowiednio:
1) dla nauczycieli, o których mowa w ust. 2,
pkt. 1 niniejszego paragrafu - 10 % stawki
godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za kaŜdą przepracowaną godzinę;
5. Dodatki wymienione w ust. 3 i 4 wypłacane są za godziny faktycznie odbyte.
6. W razie zbiegu prawa do dodatków, o
których mowa w ust. 3 i ust. 4 nauczycielowi
przysługuje kaŜdy z tych dodatków.

Rozdział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji
programu nauczania w szkołach nauczyciel moŜe być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadaną
specjalnością, których liczba nie moŜe przekroczyć 1 tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych moŜe
nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1 tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Dyrektorom i wicedyrektorom będącym nauczycielami
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze w placówkach mogą być, po uzy-

skaniu zgody Burmistrza, przydzielane godziny
ponadwymiarowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z
późn. zm.). Dotyczy to równieŜ nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze.
2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
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3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem
dodatków za warunki pracy.
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc minimalną
stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, wynikającą z tabeli zaszeregowania (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy jeŜyli taki dodatek
przysługuje) przez miesięczną liczbę godzin,
będącą wynikiem przemnoŜenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a przez 4,16 - z zaokrągleniem
do pełnych godzin, w ten sposób, Ŝe czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a od 0,5 godziny liczy
się za pełną godzinę.
5. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja
następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
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6. Wynagrodzenie za godziny doraźnych
zastępstw przysługuje w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.
7. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym
od pracy realizują planowane i odpowiednio
udokumentowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten
dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne
wynagrodzenie za efektywnie przepracowane
godziny ponadwymiarowe - nie więcej jednak
niŜ za 4 godziny.
8. Nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, nie
przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
9. Dyrektorowi szkoły przysługuje prawo
do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych, w wyjątkowych sytuacjach gdy brak innego nauczyciela do prowadzenia zajęć.

Rozdział 6
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 9.1. Zachowuje się specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z
przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół.
2. Z wyodrębnionego funduszu, o którym
mowa w ust. 1 przeznacza się:
1) 0,5 % środków na nagrody organu prowadzącego zwane Nagrodą Burmistrza;
2) 0,5 % środków na nagrody Dyrektora Szkoły.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 2, są
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.
4. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
1 roku.
5. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody
Burmistrza występuje:
1) dyrektor placówki - dla nauczyciela zatrudnionego w tej placówce;
2) organ nadzoru pedagogicznego - dla dyrektora lub nauczyciela placówki.

6. Wnioski o nagrodę Burmistrza, o których mowa w ust. 5 składa się w terminie do
dnia 30 września kaŜdego roku.
7. Nagroda, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada wysoką ocenę pracy pedagogicznej oraz
spełnia co najmniej 5 z następujących kryteriów:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzanych
w szkole;
2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do
udziału w konkursach, zawodach, turniejach,
olimpiadach szczebla co najmniej powiatowego;
3) posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej
i opiekuńczej;
4) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowuje publikacje fachowe związane z działalnością zawodową;
5) przygotowuje i wzorowo organizuje okolicznościowe uroczystości szkolne lub angaŜuje
się w organizację uroczystości patriotycznych;
6) przygotowuje lub bierze udział w organizacji
imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
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7) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w
klasie lub szkole organizując wycieczki umoŜliwiające uczniom udział w Ŝyciu kulturalnym
(koncerty, wystawy, spektakle) oraz wycieczki,
obozy i rajdy krajoznawczo-turystyczne;
8) organizuje w szkole letni lub zimowy wypoczynek dla młodzieŜy;
9) zabiega o pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej i uzyskuje wymierne
efekty w tej pracy;
10) prowadzi lub organizuje działalność w zakresie zapobiegania i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród młodzieŜy szkolnej,
a w szczególności narkomanii i alkoholizmu;
11) organizuje współpracę szkoły z instytucjami
oraz organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i usuwania wszelkich
przejawów patologii społecznej;
12) podejmuje inicjatywy w ramach rady pedagogicznej, zmierzające do zapewnienia i poprawy efektywności kształcenia i wychowania oraz higieny i bezpieczeństwa uczniów
lub wychowanków;
13) organizuje i rozwija formy współpracy i
współdziałania rodziców w Ŝyciu szkoły;
14) organizuje i rozwija formy współpracy szkoły
z organizacjami harcerskimi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w środowisku
lokalnym, które prowadzą statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;
15) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego i bierze aktywny udział
w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia;
16) udziela pomocy nauczycielowi podejmującemu pracę w zawodzie nauczycielskim;
17) wspiera działalność szkolnych organizacji
uczniowskich lub młodzieŜowych podejmując opiekę nad tymi organizacjami i uzyskuje
korzystne rezultaty w organizowaniu samorządności uczniowskiej;

Poz. 1966

18) dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz.
8. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówce, kandydaci do nagrody powinni spełniać co najmniej 3
wymienione w ust. 7 oraz co najmniej 4 kryteria
w zakresie organizacji placówki, do których zalicza się w szczególności:
1) prawidłowo organizuje pracę placówki tworząc warunki do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników oraz systematycznie nadzoruje pracę wszystkich organów
działających w placówce;
2) twórczo wykorzystuje wyniki wewnętrznej i
zewnętrznej oceny pracy placówki;
3) ze szczególną starannością dba o mienie
placówki i zabiega o polepszenia istniejącej
bazy;
4) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole
lub poradni środkami budŜetowymi;
5) uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu
środków finansowych z innych źródeł i
optymalnie nimi dysponuje;
6) dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz;
7) posiada wymierne efekty organizacyjne i
menedŜerskie we współpracy z róŜnymi środowiskami lokalnymi.
9. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę
Burmistrza, otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
10. Nagrodę Burmistrza przyznaje się po
zasięgnięciu opinii związków zawodowych. W
przypadku nie wydania opinii w ustalonym terminie, nie wstrzymuje się biegu nadania nagród.
11. Dyrektor placówki ustala kryteria i tryb
przyznawania nagród dyrektora w uzgodnieniu z
zakładowymi organizacjami związkowymi.

Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy
§ 10.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin na terenie
wiejskim i posiadającym kwalifikację do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie złotych:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 10
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 15

3) przy trzech osobach w rodzinie - 25
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 35
3. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z
nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci do 25 roku Ŝycia uczące się w systemie dziennym i wieczorowym
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
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mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na
ich wspólny wniosek.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku społecznego,
3) 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 ta była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.

6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego,

Rozdział 8
Przepisy końcowe
§ 11. Nauczycielowi sprawującemu opiekę
nad dziećmi w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły przysługuje wynagrodzenie za kaŜdą
godzinę sprawowania opieki, ustaloną ze stawki
zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego
stopnia awansu zawodowego nauczyciela staŜysty, posiadającego kwalifikację kolegium nauczycielskiego.

2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a takŜe za inne okresy, za
które na podstawie odrębnych przepisów nie
przysługuje wynagrodzenie.
3. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień
nie wykonania pracy z przyczyn wymienionych
w ust. 2 ustala się dzieląc wszystkie składniki
wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.

§ 12.1. Nauczycielom zatrudnionym w
niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, określony w umowie o pracę z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo
klasy, który przysługuje w pełnej wysokości bez
względu na wymiar zajęć.

4. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o
których mowa w ust. 2, oblicza się mnoŜąc liczbę
dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 3.
§ 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od
1 stycznia 2009 roku.

1967
UCHWAŁA Nr XXXVI/251/2009
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie zmiany ulic w mieście Kazimierza Wielka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41
ust. 1 oraz art. 42 ust. Z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2005 roku,
syng. akt OSK 879/05 uchwala się co następuje:

§ 1.1. W mieście Kazimierza Wielka zmienia się:
1) dotychczasową nazwę ulicy Stawowa - na
ulicę Cicha,
2) dotychczasową nazwę ulicy Stolarska „D” na ulicę Lipowa.
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§ 2.1. W mieście Kazimierza Wielka nadaje
się następujące nazwy ulicom nie posiadającym
dotąd nazw:
1) ulica poprzeczna do ulicy T. Jachimowskiego
prowadząca w kierunku wschodnim i zachodnim nazwę: ul. Kwiatowa
2) Ulica poprzeczna do ulicy T. Jachimowskiego
prowadząca w kierunku zachodnim nazwę
ul. Wiśniowa
2. Graficzne przedstawienie połoŜenia
ul. Wiśniowej oraz ul. Kwiatowej przedstawia
załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Magnes
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Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 20 marca 2009r.
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1968
UCHWAŁA Nr XXVII/134/2009
RADY GMINY SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA
z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Słupia Jędrzejowska 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. 166 ust. 1, 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, ust. 4
pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budŜetu gminy w wysokości
13.944.749,03 zł,
z tego:
a) dochody bieŜące 9.987.012,- zł
b) dochody majątkowe 3.957.737,03,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości 15.729.749,03 zł,
z tego:
a) wydatki bieŜące
8.822.171,48 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
4.720.503 zł
- dotacje
622.800 zł
- wydatki na obsługę długu
100.000 zł
- wydatki przypadające do spłaty w danym
roku budŜetowym, zgodnie z zawartą
umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 0 zł
b) wydatki majątkowe
6.907.577,55 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości.
6.399.257,04. zł,
a) wydatki bieŜące
0 zł
b) wydatki majątkowe
6.399.257,04 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
1.785.000 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaŜy papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie
- 0 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.785.000 zł,
3) poŜyczek w kwocie
- 0 zł,
4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w
kwocie
- 0 zł,
5) nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych w kwocie
- 0 zł,
6) wolnych środków, jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie
- 0 zł.
2. Przychody budŜetu w wysokości
2.159.000 zł, rozchody w wysokości .374.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
- 10.000. zł,
2) celową w wysokości
- 8.000 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe
- 8.000. zł,
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem
nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań przejętych przez Gminę do realizacji w
drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 8.
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5. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 49.270 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.270 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 - .1.126.600 zł,
wydatki - 1.126.600. zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
- 70.000. zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i
niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych w wysokości
- 307.200. zł,
3) innych podmiotów w wysokości - .25.600 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych na
łączną kwotę - 270.000. zł, zgodnie załącznikiem
nr 11.
§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody
- 700 zł,
2) wydatki
- 1.500. zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie
700.000 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie
500000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie
1.785.000 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
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strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie
1.785.000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów - w kwocie
374.000 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie
0. zł
§ 11.1. Określa się kwotę poręczeń udzielanych w 2009 roku do wysokości
0 zł.
2. Określa się kwotę poŜyczek udzielanych
w 2009 roku do wysokości
0 zł.
§ 12. UpowaŜnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości
700.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, poŜyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości
500.000 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) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
6) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następ-
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nym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym (2010)
7) udzielania w roku budŜetowym poŜyczek do
łącznej kwoty 0 zł,
8) udzielania w roku budŜetowym poręczeń i
gwarancji do łącznej kwoty 0 zł,
9) lokowania wolnych środków budŜetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu
gminy.
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§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia
2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Gregorczyk
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Załączniki do uchwały Nr XXVII/134/2009
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 30 marca 2009r.
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Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 3a
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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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