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432
UCHWAŁA Nr /XXXVII/283/2009
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2009 rok
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 późniejszymi
zmianami), oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:
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§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr /XXXIII/246/08
Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 5 grudnia 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok 2009, dokonuje się następujących zmian:
1) W ust. 4 załącznika pod tytułem „Ciągniki
siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton”, w przedziale „liczba osi dwie” w rubryce „nie mniej
niŜ 31 ton” i „mniej niŜ 38 ton” z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne kwotę „1.322,00 zł.” zastępuje się kwotą „1.185,00 zł.”, natomiast w
rubryce „nie mniej niŜ 38 ton” z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne kwotę „1.322,00 zł.” zastępuje się kwotą „1.185,00 zł.”
2) W ust. 6 załącznika pod tytułem „Przyczepy
i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem
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związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego”, w
przedziale „liczba osi trzy i więcej” w rubryce „nie mniej niŜ 38 ton” z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne kwotę „883,00 zł.” zastępuje
się kwotą „791,00 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez
rozplakatowanie w miejscach publicznych, oraz
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2009.
Przewodniczący Rady Miejskiej: P. Błaszkiewicz
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UCHWAŁA Nr XXXII/224/2008
RADY MIEJSKIEJ W KARZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 22 grudnia 2008r.
w sprawie zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,
art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28
ust. 1 i 2 zdanie drugie i ust. 3 art. 34 ust. 1 pkt. 3
i ust 6, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art.. 67 ust 1,
1a i 3, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 2, 3 i 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U.
z 2000r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do sprzedaŜy na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka.
§ 2.1. Nabywcami lokali mieszkalnych od
Gminy Kazimierza Wielka na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą być ich najemcy, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia
zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2004r. Nr 261 poz. 2603, z późn. zm.) z którymi
nawiązano stosunek najmu na czas nieoznaczony.
2. W przypadku określonym w ust. 1 sprzedaŜ następuje w trybie bezprzetargowym.
3. Lokale mieszkalne, których najemcy nie
skorzystali z przysługującego im pierwszeństwa
w ich nabyciu mogą być przedmiotem sprzedaŜy
w drodze przetargu.
4. W drodze przetargu mogą być sprzedawane wolne lokale mieszkalne znajdujące się w
budynkach, w których na 31 marca danego roku
kalendarzowego sprzedano więcej niŜ 50 % lokali
mieszkalnych.
5. O przeznaczeniu lokalu do sprzedaŜy w
drodze przetargu decyduje Burmistrz Miasta i
Gminy Kazimierza Wielka w formie zarządzenia,
biorąc pod uwagę:
1) zasady racjonalnej gospodarki lokalami stanowiącymi mienie komunalne,
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2) uzasadniony interes gminy lub mieszkańców
budynku, w którym usytuowany jest lokal,
3) szczególne okoliczności powstałe po złoŜeniu wniosku o wykup.
§ 3.1. Burmistrz Miasta i Gminy odmawia
sprzedaŜy lokali mieszkalnych w przypadku niezgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy moŜe odmówić sprzedaŜy lokalu w przypadku, gdy lokal jest
niezbędny do realizacji zadań własnych Gminy
oraz ze względu na uzasadniony interes społeczny.
§ 4. SprzedaŜ lokali mieszkalnych i budynków następuje łącznie ze sprzedaŜą ułamkowej
części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku.
§ 5.1. Cena sprzedaŜy lokalu mieszkalnego
moŜe zostać zapłacona jednorazowo lub na wniosek nabywcy rozłoŜona na oprocentowane raty
maksymalnie przez okres 3 lat.
2. Pierwsza rata wynosi 30 % ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem naleŜnej bonifikaty i płatna jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają
zapłacie w terminach ustalonych przez strony
w umowie.
3. RozłoŜona na raty niespłacona część ceny lokalu mieszkalnego podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu półtorej stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski według stanu na dzień dokonania wpłaty pierwszej raty.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty raty, pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast Wymagalna.
5. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego na raty nabywca ustanawia w akcie notarialnym sprzedaŜy lokalu mieszkalnego hipotekę
zwykłą umowną na rzecz Gminy Kazimierza
Wielka w wysokości kwoty pozostałej do zapłaty.
6. Przeniesienie prawa własności lokalu
mieszkalnego zakupionego od Gminy obciąŜonego hipoteką, zwykła umową moŜe nastąpić po
uprzedniej zapłacie pozostałej naleŜności Gminie.
§ 6.1. Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie jego wartości określonej
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przez rzeczoznawcę majątkowego udziela się
bonifikaty w następujący sposób:
1/ przy zapłacie jednorazowej przed zawarciem
aktu notarialnego z całości ceny lokalu wraz
z prawem własności ułamkowej części gruntu związanej z odrębną własnością lokalu
udziela się nabywcy bonifikaty w wysokości
87 %. Bonifikata ta obowiązuje do 31.12.2009r.
2/ przy zapłacie na raty przed zawarciem aktu
notarialnego z całości ceny lokalu wraz z
prawem własności ułamkowej części gruntu
związanej z odrębną własnością lokalu udziela się nabywcy bonifikaty w wysokości 85 %.
Bonifikata ta obowiązuje do 31.12.2009r.
2. JeŜeli nabywca nie złoŜy oświadczenia o
zrzeczeniu się wierzytelności z tytułu zwrotu
kaucji mieszkaniowej, sprzedaŜ lokalu mieszkalnego następuje bez udzielenia bonifikaty,
§ 7. Koszty wyceny lokalu mieszkalnego,
sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe
ponosi nabywca.
§ 8.1. Zwrotowi na rzecz Gminy Kazimierza
Wielka podlega kwota stanowiąca wartość zwaloryzowanej bonifikaty w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r.
Nr 261 poz. 2603, z późn. zm.) w szczególności
w art. 68 ust. 2 tej ustawy.
2. Dla zabezpieczenia roszczenia Gminy
Kazimierza Wielka o zwrot kwoty stanowiącej wartość waloryzowanej bonifikaty, nabywca
ustanawia w akcie notarialnym sprzedaŜy lokalu
mieszkalnego hipotekę kaucyjną na rzecz Gminy
Kazimierza Wielka w wysokości równej wartości
lokalu mieszkalnego ustalonej w operacie szacunkowym.
§ 9. W sprawach nieunormowanych niniejszą uchwałą obowiązują przepisy ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Dz. U. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXII/157/2008
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia
17 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaŜy lokali z zasobów komunalnych gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Magnes
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UCHWAŁA Nr XXVIII/253/2008
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 18, art. 9
ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9
ust. 1 i 2, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.
123 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 marca 2009 roku
samorządową instytucję kultury o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury”.
§ 2. Terenem działania Sandomierskiego
Centrum Kultury jest miasto Sandomierz.
§ 3. Siedzibą Sandomierskiego Centrum
Kultury jest miasto Sandomierz.
§ 4. Bazę materialną działalności Sandomierskiego Centrum Kultury stanowi wydzielona

część mienia komunalnego, obejmująca lokale
wymienione w Statucie, będącym załącznikiem
do niniejszej Uchwały.
§ 5. Przedmiotem działalności jednostki
jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie kultury.
§ 6. Uchwala się Statut Sandomierskiego
Centrum Kultury w Sandomierzu, stanowiący
załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta: T. Frańczak
Załącznik do uchwały Nr XXVIII/253/2008
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 17 grudnia 2008r.

Statut
Sandomierskiego Centrum Kultury
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Sandomierskie Centrum Kultury, działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.
123 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 76,
poz. 694 z późn. zm.);
3. Postanowień niniejszego Statutu.

lokal w budynku przy Rynku 22 w Sandomierzu
o łącznej powierzchni uŜytkowej 69,91 m² oraz
lokal w budynku przy ulicy Patkowskiego w
Sandomierzu (garaŜ muzyczny) o łącznej powierzchni uŜytkowej 66,45 m², które stanowią
własność Gminy Miejskiej Sandomierz z przeznaczeniem na siedzibę Sandomierskiego Centrum Kultury i prowadzenie tam działalności
statutowej.

§ 2.1. Organizatorem Sandomierskiego Centrum Kultury jest Gmina Miejska Sandomierz.

3. W imieniu organizatora nadzór nad
Sandomierskim Centrum Kultury sprawuje Burmistrz Miasta Sandomierza.

2. Gmina Miejska Sandomierz odda Sandomierskiemu Centrum Kultury, na podstawie
umowy uŜyczenia, lokal w budynku przy Rynku 20
w Sandomierzu o powierzchni uŜytkowej 23,56 m²,

§ 3.1. Sandomierskie Centrum Kultury jest
samorządową instytucją kultury, samodzielnie prowadzącą gospodarkę finansową.
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2. Sandomierskie Centrum Kultury podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
3. Z chwilą wpisania do rejestru instytucji
kultury Sandomierskie Centrum Kultury uzyskuje osobowość prawną.
§ 4. Terenem działania Sandomierskiego
Centrum Kultury jest miasto Sandomierz.
§ 5.1. Siedzibą Sandomierskiego Centrum
Kultury jest lokal w budynku przy Rynku 20
w Sandomierzu.
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2. Sandomierskie Centrum Kultury korzysta z mienia komunalnego przekazanego przez
Gminę Miejską Sandomierz z przeznaczeniem na
działalność statutową.
3. Sandomierskie Centrum Kultury moŜe
tworzyć filie, za zgodą Rady Miasta Sandomierza, na podstawie stosownych uchwał.
§ 6. Sandomierskie Centrum Kultury uŜywa pieczęci podłuŜnej z napisem: Sandomierskie
Centrum Kultury, 27-600 Sandomierz, Rynek 20;
tel. (15) xxx-xx-xx; NIP xxx-xx-xx-xxx.

Rozdział II
Cele i zadania
§ 7.1. Sandomierskie Centrum Kultury
prowadzi wszechstronną działalność mającą na
celu tworzenie i upowszechnianie dóbr kultury
oraz promocję sztuki, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem lokalnej społeczności.
2. Do podstawowych zadań Sandomierskiego Centrum Kultury naleŜy m.in.:
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie
zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
- przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
§ 8.1. Sandomierskie Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i promowania kultury,
rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych
społeczeństwa w celu wzbogacania osobowości,
kształtowania moralnych i patriotycznych postaw obywateli, kształtowania stosunków współŜycia społecznego oraz rozwijania kultury Ŝycia
codziennego i wypoczynku.
2. Sandomierskie Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z załoŜeniem polityki kulturalnej państwa, na podstawie własnego programu, wynikającego z aktualnego zapotrzebowania lokalnej społeczności.
§ 9. Sandomierskie Centrum Kultury realizuje swoje zadania poprzez:
1. Edukację kulturalną i wychowanie przez
sztukę.
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i
udostępnianie dóbr kultury.
3. Edukację historyczną i patriotyczną.
4. Tworzenie warunków dla kultywowania folkloru, rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego.

5. Organizowanie róŜnorodnych form pracy z
zakresu kultury, przy współudziale przedszkoli, szkół, organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz instytucji artystycznych.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
7. Wypracowanie i upowszechnianie nowych
form i metod pracy w kulturze, szczególnie
przy wykorzystaniu nowoczesnych środków
techniki.
8. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu innym uzaleŜnieniom i patologiom
społecznym.
9. Współdziałanie z organizacjami sportowoturystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej,
rekreacji i turystyki.
10. Prowadzenie współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi za granicą.
§ 10. Sandomierskie Centrum Kultury moŜe ponadto na zasadach określonych w odrębnych przepisach organizować i prowadzić:
1. Ogniska artystyczne, koła i kluby zainteresowań.
2. Spektakle, koncerty, odczyty, wystawy, itp.
3. Projekcje filmów fabularnych, dokumentalnych i lektur szkolnych.
4. Imprezy rozrywkowe i impresariat artystyczny.
5. Działalność wystawienniczą, poprzez tworzenie galerii sztuki.
6. Działalność wydawniczą, informacyjną i promocyjną.
7. Działalność medialną (lokalna rozgłośnia, telewizja, pismo).
8. Działalność rekreacyjno-sportową.
9. Profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
innym uzaleŜnieniom i patologiom społecz-
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nym dzieci, młodzieŜy i dorosłych, kół zainteresowań oraz ognisk artystycznych.
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10. Inne formy działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej i turystycznej.

Rozdział III
Organy zarządzające i opiniodawcze
§ 11.1. Sandomierskim Centrum Kultury
zarządza Dyrektor i reprezentuje instytucję na
zewnątrz.

ciel Burmistrza Sandomierza; trzy osoby powołane przez Dyrektora Sandomierskiego Centrum
Kultury.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sandomierza, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w drodze konkursu.

3. W skład Rady mogą wchodzić pracownicy Sandomierskiego Centrum Kultury, przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji kultury, oświaty, środowisk twórczych oraz sponsorów działalności kulturalnej.

3. Dyrektor przedstawia Organizatorowi corocznie plany i sprawozdania merytoryczne,
związane z zakresem działania Sandomierskiego
Centrum Kultury.
4. Organizację wewnętrzną Sandomierskiego Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora, reprezentowanego
przez Burmistrza Miasta Sandomierza.
5. Pracowników Sandomierskiego Centrum
Kultury zatrudnia i zwalnia Dyrektor w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa pracy oraz wymagane kwalifikacje zawodowe dla pracowników
instytucji kultury, określone w obowiązujących
zarządzeniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 12.1. W Sandomierskim Centrum Kultury
moŜe działać Rada Programowa, zwana dalej „Radą” jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.
2. Rada składa się z pięciu członków: dwie
osoby reprezentujące Organizatora, w tym jeden
przedstawiciel Rady Miasta i jeden przedstawi-

4. Rada opiniuje sprawy związane z działalnością merytoryczną Sandomierskiego Centrum Kultury.
5. Pracami Rady kieruje przewodniczący
wybrany spośród jej członków.
6. Spotkania Rady odbywają się w miarę
potrzeb, ale nie mniej niŜ dwa razy w roku.
7. Rada działa w oparciu o uchwalony przez
siebie regulamin.
8. Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
9. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Sandomierskie Centrum Kultury.
10. Kadencja Rady trwa dwa lata.
11. Rada działa społecznie i jej członkowie
nie pobierają z tego tytułu Ŝadnego wynagrodzenia.

Rozdział IV
Gospodarka Finansowa
§ 13.1. Sandomierskie Centrum Kultury
prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w
ramach posiadanych środków oraz na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora rocznego
planu finansowania, z zachowaniem wysokości
dotacji Organizatora, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

-

z darowizn i zapisów osób fizycznych i
prawnych oraz środków otrzymanych z innych źródeł.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność
Sandomierskiego Centrum Kultury określa Organizator na wniosek Dyrektora.

2. Działalność Sandomierskiego Centrum
Kultury jest finansowana:
- z budŜetu Miasta Sandomierza;
- z wpływów pochodzących z prowadzonej
własnej działalności gospodarczej;

4. Organizator zapewnia Sandomierskiemu Centrum Kultury środki niezbędne do prowadzenia nieprzerwanej działalności kulturalnej
oraz do utrzymania obiektu w którym ta działalność jest prowadzona.
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5. Sandomierskie Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi zasadami dla instytucji
upowszechniania kultury.

-

§ 14.1. Sandomierskie Centrum Kultury
moŜe prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
- organizacja szkoleń i imprez zleconych, spotkań okolicznościowych, itp.;
- impresariat artystyczny;
- wypoŜyczanie kostiumów, rekwizytów, dekoracji, sprzętu technicznego oraz innego wyposaŜenia;
- wynajmowanie przestrzeni na cele reklamowe;
- usługi poligraficzne, graficzne, reklamowe, wydawnicze, informacyjne, internetowe, fono-

-
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graficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne
oraz inne usługi z zakresu kultury;
wynajem sal i pomieszczeń na szkolenia i
imprezy okolicznościowe oraz inne formy
współpracy, które nie kolidują z działalnością
statutową;
usługi gastronomiczne z wyłączeniem alkoholu;
prowadzenie galerii wystawienniczych wraz
ze sprzedaŜą dzieł sztuki i antyków;
doradztwo i obrót prawami autorskimi i wydawniczymi.

2. Dochody z działalności gospodarczej
prowadzonej przez Sandomierskie Centrum Kultury przeznaczone są na realizację celów statutowych i bieŜącej działalności.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 15.1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane tylko w trybie określonym dla jego nadania uchwałą Rady Miasta Sandomierza.

moŜe dokonać Organizator na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Przekształcenia, połączenia, podziału lub
likwidacji Sandomierskiego Centrum Kultury

435
UCHWAŁA Nr XXIV/145/08
RADY GMINY BOGORIA
z dnia 16 października 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych
uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym
przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla
członków ochotniczych straŜy poŜarnych:

-

za udział w działaniu ratowniczym 10 zł/godz.
za udział w szkoleniu poŜarniczym 6 zł/godz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Madej
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UCHWAŁA Nr XXI/123/2008
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy Fałków na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d
oraz pkt. 10 ustawy z dnia 08. marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
Dz. 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami
w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 53 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717) art. 49,
art. 52, art. 109. art. 116. art. 124, art. 128 ust. 2
art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku
Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz
2004 rok Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121
poz. 1264, Nr 123 poz. 1291 Dz. U. Nr. 249 poz.
2104 z 2005r z póŜniejszymi zmianami Rada
Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe
o kwotę - 124 966,00 złotych
Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę
- 57 950,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę
- 214 402,11- złotych
Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę
- 147 386,11- złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
§ 2. BudŜet po zmianach:
Dochody - 10 887 225,47- złotych
Wydatki - 15 724 025,47 złotych
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Fałkowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Szymczyk

Załączniki do uchwały Nr XXI/123/2008
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 2 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
Zwiększenia:
zmiany w planie dochodów:
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80195 - Pozostała działalność
Paragraf: 2030 - dotacje celowe przekazane z
budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin
89 696,00
Dział: 852 - Pomoc społeczna
Rozdział: 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Paragraf: 2030 - dotacje celowe przekazane z
budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin
7 770,00
Rozdział: 85295 - Pozostała działalność
Paragraf: 2030 - dotacje celowe przekazane z
budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin
27 500,00
Razem zwiększenia:
124 966,00

Zmniejszenia:
Dział: 852 - Pomoc społeczna
Rozdział: 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt.rentowe
Paragraf: 2010 - dotacje celowe przekazane z
budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej
42 000,00
Rozdział: 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej

Paragraf: 2010 - dotacje celowe przekazane z
budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji
1 400,00
Paragraf: 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Paragraf: 2010 - dotacje celowe przekazane z
budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej
1 000,00
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Paragraf: 2030 - dotacje celowe przekazane z
budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących
11 000,00
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
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Paragraf: 2030: dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin
2 550,00
Razem zmniejszenia:
57 950,00
Plan po zmianach:
10 887 225,47
Załącznik Nr 2

Zwiększenia:
zmiany w planie wydatków:
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Paragraf: 01095 - Pozostała działalność
Paragraf: 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
80,13
Paragraf: 4120 - składki na Fundusz Pracy 12,97
Paragraf: 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
530,62

Rozdział: 80110 - Gimnazja
Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
8 300,00
Rozdział: 80195 - Pozostała działalność
Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
1 200,00
Paragraf: 4300 - zakup usług pozostałych
89 696,00

Dział: 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną,
Rozdział: 40002 - Dostarczanie wody
Paragraf:: 4260 - zakup energii elektrycznej 2 500,00
Paragraf: 4300 - zakup usług pozostałych 1 300,00

Dział: 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Paragraf: 3030 - róŜne wydatki na rzecz osób
fizycznych
2 000,00

Dział: 750 - Administracja publiczna
Rozdział: 75022 - Rady gmin
Paragraf: 3030 - wydatki róŜne na rzecz osób
fizycznych
5 500,00
Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
7 000,00
Rozdział: 75023 - Urzędy gminy
Paragraf: 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
33 000,00
Paragraf: 4120 - składka na Fundusz Pracy 3 000,00
Paragraf: 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
2 000,00
Paragraf: 4440 - odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
4 195,20
Rozdział: 75095 - Pozostała działalność
Paragraf: 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
500,00

Dział: 852 - Pomoc Społeczna
Rozdział: 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie
emeryt-rentowe
Paragraf: 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników
1 750,80
Paragraf: 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
1 500,00
Rozdział: 85219 - świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Paragraf: 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
400,00
Paragraf: 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
7 770,00
Rozdział: 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Paragraf: 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
400,00
Paragraf: 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
366,39
Rozdział: 85295 - Pozostała działalność
Paragraf: 3110 - świadczenia społeczne 27 500,00

Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Rozdział: 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne
Paragraf: 4300 - zakup usług pozostałych
2 000,00
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział; 80101 - Szkoły podstawowe
Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
10 700,00
Paragraf: 4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąŜek
700,00

Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział: 85333 - Powiatowe urzędy pracy
Paragraf: 4120 - składki na Fundusz Pracy 500,00
Razem zwiększenia:
214 402,11

Zmniejszenia
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Paragraf: 01095 - Pozostała działalność

Paragraf: 4300 - zakup usług pozostałych
0,80
Paragraf: 4430 - róŜne opłaty i składki
622,92
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Dział: 750 - Administracja publiczna
Rozdział: 75023 - Urzędy gmin
Paragraf: 2900 - wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie osób
fizycznych
6 195,20
Paragraf: 4140 - wpłaty na PFRON
9 160,00
Paragraf: 4300 - zakup usług pozostałych 13 700,00

Poz. 436 i 437

Paragraf: 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
2 846,00
Rozdział: 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
Paragraf: 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne
1 400,00
Rozdział: 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Paragraf: 3110 - świadczenia społeczne 12 000,00
Rozdział; 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Paragraf: 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
400,00
Rozdział: 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Paragraf: 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
400,00
Paragraf: 4440 - odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
366,39

Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Rozdział: 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne
Paragraf: 3030 - róŜne wydatki na rzecz osób
fizycznych
2 000,00
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe
Paragraf: 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
5 300,00
Paragraf: 4260 - zakup energii elektrycznej
4 500,00
Paragraf: 4430 - róŜne opłaty i składki
1 600,00
Rozdział: 80110 - Gimnazja
Paragraf: 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
1 300,00
Paragraf: 4260 - zakup energii elektrycznej
7 000,00
Rozdział: 80113 - DowoŜenie uczniów do szkół
Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
2 000,00
Paragraf: 4300 - zakup usług pozostałych 500,00

Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział: 85333 - Powiatowe urzędy pracy
Paragraf: 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
8 500,00
Rozdział: 85395 - Pozostała działalność
Paragraf: 2820 - dotacja celowa z budŜetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2 200,00
Dział; 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział - 85415 - pomoc materialna dla uczniów
Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
2 550,00

Dział: 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział: 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi
Paragraf: 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
2 000,00

Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Paragraf: 4260 - zakup energii elektrycznej 3 440,00
Paragraf: 4300 - zakup usług pozostałych 15 000,00
Razem zmniejszenia:
147 386,11
Plan po zmianach:
15 724 025,47

Dział: 852 - Pomoc Społeczna
Rozdział: 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Paragraf: 3110 - świadczenia społeczne 42 000,00
Paragraf: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie
roczne
404,80

437
UCHWAŁA Nr XXI/131/2008
RADY GMINY FAŁKÓW
z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw,
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Fałków na 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 91d pkt, 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Na-

uczyciela (tj. Dz. U. 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm.)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1,
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art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22 poz. 181 ze zm.) Rada Gminy Fałków uchwala regulamin określający wysokość
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stawek oraz szczegółowe warunki przyznania
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i doraźnych zastępstw,
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach na tereni
gminy Fałków na 2009r. o następującej treści:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez
bliŜszego określenia o:
1/ szkole - naleŜy rozumieć szkołę, dla której
organem prowadzącym jest gmina,
2/ dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
o której mowa w pkt 1,
3/ roku szkolnym - naleŜy rozumieć okres pracy
szkoły od 1 września do 31 sierpnia roku następnego,
4/ klasie - naleŜy rozumieć takŜe oddział lub
grupę,
5/ ucznia - naleŜy takŜe rozumieć wychowanka,
6/ tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - naleŜy rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz.
674 ze zm.)
§ 2. Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela określa się:
1. dodatek za wysługę lat,
2. dodatek motywacyjny,
3. dodatek funkcyjny,
4. dodatek za warunki pracy,
5. warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
6. warunki obliczania i wypłacania za godziny
doraźnych zastępstw,
7. nagrody ze specjalnego funduszu nagród za
osiągnięcia dydaktyczne,

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 3.1. 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 stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę 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. Dodatku za
wysługę lat nie uwzględnia się na podstawie
wymiaru świadczeń chorobowych.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z
góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a
w szczególności:

a/ uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,
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efektami egzaminów a sprawdzianów w
konkursach, zawodach i olimpiadach itp.,
b/ umiejętne rozwiązywanie 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/ systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b/ podnoszenie umiejętności zawodowych,
c/ wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
d/ dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e/ prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej w tym pedagogicznej,
f/ rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń słuŜbowych, przestrzeganie dyscypliny pracy
3) AngaŜowanie w realizację czynności i zajęć
o których mowa w art. 42 ust. 2, 3 KN, a w szczególności:
a/ udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b/ udział w konkursach przedmiotowych i
innych,
c/ opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d/ prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ra-
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mach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e/ aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli
nie moŜe być wyŜszy niŜ 8 % a dla dyrektora nie
moŜe być wyŜszy niŜ 12 %.
3. Wysokość środków na dodatki motywacyjne w przeliczenie na jeden etat określa się na
poziomie 8 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony nie dłuŜszy niŜ do 31 grudnia
2009 roku.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli oraz okres jego przyznawania uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa pkt. 1 ustala dyrektor, a w stosunku do
dyrektora Wójt Gminy.
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry
w terminie wypłat wynagrodzeń.
7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje
za okresy, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze m.in. za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku opiekuńczego i
macierzyńskiego (ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w dniu usprawiedliwionej nieobecności w
pracy).
Dodatek motywacyjny uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków oraz wynagrodzenia
chorobowego.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 20 % do 50 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

b) funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta - w wysokości 50,00 złotych
c) funkcję opiekuna staŜu - w wysokości 40,00 złotych.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1 i 2 ustala Wójt Gminy.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego w całości 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 miesiąca.

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe
zajęcia, przysługuje dodatek funkcyjny z tym, Ŝe
nauczycielowi, któremu powierzono funkcje:
a) wychowawstwo klasy - w wysokości 90,00 złotych

6. Dodatki funkcyjne nie przysługują w
okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze od pierwszego dnia mie-
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siąca, następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel zaprzestał, pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a
jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. Dodatek funkcyjny nie przysługuje równieŜ za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego (ulega
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proporcjonalnemu zmniejszeniu za dni usprawiedliwionej w pracy). Dodatek funkcyjny uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków oraz wynagrodzenia chorobowego.
7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V
Dodatek za warunki pracy
§ 6.1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciąŜliwych warunkach przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
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 z dnia
31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków, do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181).
3. Wysokość dodatku za warunki pracy
ustala się w wysokości:
a/ 2,00 zł za kaŜdą przepracowaną godzinę zajęć w klasach łączonych,
b/ od 3,00 zł do 6,00 zł za kaŜdą przepracowaną
godzinę zajęć określonych w § 8 pkt. 7 i 8
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w

sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22, poz. 181). Dodatek za warunki
pracy przysługuje za godziny faktycznego
wykonywania pracy, z którą dodatek jest
związany oraz za dni niewykonywania pracy,
za które przysługuje wynagrodzenie liczone
jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek nie przysługuje za dni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, opieką
lub urlopem macierzyńskim, za które pracownik
otrzymuje wynagrodzenia chorobowe lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego. Dodatek za warunki pracy uwzględnia się na podstawie wymiaru
świadczeń chorobowych w kwocie faktycznie
wypłaconej.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się
z dołu.

Rozdział VI
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 7.1. 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 ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych moŜe
nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
2. Dyrektorom będącym nauczycielami
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze w placówkach mogą być, po uzyskaniu zgody Wójta, przydzielane godziny ponadwymiarowe zgodnie z zasadami określonymi
w art. 35 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta Na-

uczyciela (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 118,
poz. 1112 z późn. zm.). Dotyczy to równieŜ nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w
zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze.
3. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem
dodatków za warunki pracy.
5. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc minimalną
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stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, wynikającą z tabeli zaszeregowania (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy jeŜeli 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.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym nie przysługuje za dni, w którym nauczyciel
nie realizuje zajęć z powodu przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz
za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
7. W przypadku zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub warunków klimatycznych wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane będzie jedynie za pierwszy dzień przerwy.
Za pozostałe dni wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ni przysługuje.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane będzie za dni, w których
nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn
leŜących po stronie pracodawcy, m.in.:
a) wyjazdu dzieci na wycieczkę lub imprezę;
b) rekolekcji;
c) udziału nauczyciela w konferencji metodycznej
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9. 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.
10. Wynagrodzenie za godziny doraźnych
zastępstw przysługuje w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.
11. 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.
12. 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.
13. Dyrektorowi szkoły przysługuje prawo
do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych, w wyjątkowych sytuacjach, gdy brak innego nauczyciela do prowadzenia zajęć.
14. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się po
ich zrealizowaniu z dołu.

Rozdział XII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 8.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród na nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor
szkoły 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,
c/ niewykorzystane środki funduszu przeznaczone na nagrody organu prowadzącego
przeznacza się na nagrody dyrektora.
2. Nagrody nauczycielom przyznają:
a) ze środków o których mowa w ust. 1 pkt. a dyrektor szkoły
b) ze środków o których mowa w ust. 1 pkt. b Wójt Gminy

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
4. W uzasadnionych przypadkach nagroda
moŜe być przyznana w innym czasie.
5. Nagroda moŜe przyznana nauczycielowi
po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
6. Nagroda moŜe przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej 5 z następujących
kryteriów:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawozdaniach przeprowadzonych
w szkole;
2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do
udziału w konkursach, zawodach, turniejach,
olimpiadach szczebla co najmniej powiatowego;
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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;
7) prowadzi działalność wychowawczą w klasie
lub w szkole organizując wycieczki umoŜliwiające uczniom udział w Ŝyciu kulturalnym
(koncerty, wystawy, spektakle) oraz wycieczki, obozy i rajdy krajoznawczo-turystyczne;
8) włącza się w 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 zwalczania 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;
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
w lokalnym, które prowadzą statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;
15) uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego i bierze aktywny
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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;
18) dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz.
7. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówce, kandydaci do nagrody powinni spełniać co najmniej 3 wymienione w ust. 6 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
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.
8. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza
się w jego aktach osobowych.
9. Wójt i Dyrektor Szkoły ustala kryteria i
tryb przyznawania nagród dyrektora w uzgodnieniu z zakładkami.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 9. W sprawach nie objętych niniejszym
regulaminem zastosowanie mają przepisy ustaw;
Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy, O Systemie
Oświaty oraz przepisy wykonawcze do tych
ustaw.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Fałków.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XII/69/2007
Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 grudnia 2007
roku.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝyciu po upływie 14 od dnia
ogłoszenia z mocą od 01-01-2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Szymczyk
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UCHWAŁA Nr XIX/30/08
RADY GMINY GOWARCZÓW
z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw,
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Gowarczów na 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 91d pkt, 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) w
związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22

poz. 181 ze zm.) Rada Gminy Gowarczów uchwala regulamin określający wysokość stawek
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie
Gminy Gowarczów na 2009r. o następującej treści:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez
bliŜszego określenia o:
1/ szkole - naleŜy rozumieć szkołę, dla której
organem prowadzącym jest gmina,
2/ dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
o której mowa w pkt 1,
3/ roku szkolnym - naleŜy rozumieć okres pracy
szkoły od 1 września do 31 sierpnia roku następnego,
4/ klasie - naleŜy rozumieć takŜe oddział lub
grupę,
5/ ucznia - naleŜy takŜe rozumieć wychowanka,
6/ tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w

art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 97,
poz. 674 ze zm.).
§ 2. Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela określa się:
1. dodatek za wysługę lat,
2. dodatek motywacyjny,
3. dodatek funkcyjny,
4. dodatek za warunki pracy,
5. warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
6. warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw,
7. nagrody ze specjalnego funduszu nagród za
osiągnięcia dydaktyczne,

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 3. 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.
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po mie

siącu, 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 stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania
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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 cho-
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rym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Dodatku za wysługę
lat nie uwzględnia się w podstawie wymiaru
świadczeń chorobowych.
3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Warunkiem przyznania 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 promocji,
efektami egzaminów i sprawdzianów w
konkursach, zawodach i olimpiadach itp.,
b/ umiejętne rozwiązywanie 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/ systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b/ podnoszenie umiejętności zawodowych,
c/ wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d/ dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność 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,
3) AngaŜowanie się w realizację czynności i zajęć o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2, 3 KN,
a w szczególności:
a/ udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b/ udział w konkursach przedmiotowych i
innych,

c/

opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d/ prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e/ aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
2. Ustala się środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne w poszczególnych
szkołach w wysokości nie mniej niŜ 8 % kwoty
poborów zasadniczych nauczycieli.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony tj. od 01.01.2009r.; do 30.06.2009r.
i od 01.09.2009r. do 31.12.2009r.
4.Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli oraz okres jego przyznawania uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 1 ustala dyrektor w wysokości do
20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy w wysokości do 30 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłat wynagrodzeń.
6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje
za okresy, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze m.in. za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku opiekuńczego i
macierzyńskiego (ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy).
Dodatek motywacyjny uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków oraz wynagrodzenia
chorobowego.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym Ŝe:

a) dyrektorowi - w wysokości od 30 % do 50 %,
b) wicedyrektorowi - w wysokości od 20 % do 40 %
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
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2. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1 ustala Wójt Gminy.
4. Nauczycielom realizującym dodatkowe
zajęcia, przysługuje dodatek funkcyjny z tym, Ŝe
nauczycielowi, któremu powierzono funkcję:
a) wychowawstwo klasy - w wysokości 100,00 zł
b) funkcję opiekuna staŜu - w wysokości 70,00 zł
5. Prawo do dodatku funkcyjnego w całości 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 miesiąca.
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6. Dodatki funkcyjne nie przysługują w
okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w
okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze od pierwszego dnia miesiąca,
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał, pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeŜeli
zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. Dodatek funkcyjny nie przysługuje równieŜ za okresy pobierania
wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego (ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy). Dodatek funkcyjny uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków oraz wynagrodzenia chorobowego.
7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V
Dodatek za warunki pracy
§ 6.1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciąŜliwych warunkach przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
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 z dnia
31 stycznia 2005 roku 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. Nr 22, poz. 181).
3. Wysokość dodatku za warunki pracy
ustala się w wysokości:
a) od 5 % do 10 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć w klasach łączonych,
b/ od 10 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
za prowadzenie zajęć określonych w § 8
pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005
roku w sprawie wysokości minimalnych sta-

wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181).
4. Dodatek za warunki pracy przysługuje
za godziny faktycznego wykonywania pracy, z
którą dodatek jest związany oraz za dni niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5. Dodatek nie przysługuje za dni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, opieką
lub urlopem macierzyńskim, za które pracownik
otrzymuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego. Dodatek za warunki pracy uwzględnia się w podstawie wymiaru
świadczeń chorobowych w kwocie faktycznie
wypłaconej.
6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się
z dołu.

Rozdział VI
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
§ 7.1. 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 przekro-

czyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych moŜe
nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
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2. Dyrektorom będącym nauczycielami oraz
nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w placówkach mogą być, po uzyskaniu
zgody Wójta, przydzielane godziny ponadwymiarowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 35
ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(tj. 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.
3. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem
dodatków za warunki pracy.
5. 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.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy, oraz w tygodniach w których zajęcia odbywają się lub kończą w środku tygodnia - za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 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 jednak większa niŜ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel
nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzia-
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nych przepisami o organizacji roku szkolnego,
rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
8. W przypadku zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub warunków klimatycznych wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane będzie jedynie za pierwszy dzień przerwy.
Za pozostałe dni wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane będzie za dni, w których
nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn
leŜących po stronie pracodawcy, m.in.:
a) wyjazdu dzieci na wycieczkę lub imprezę;
b) rekolekcji;
c) udziału nauczyciela w konferencji metodycznej.
d) chorobą dziecka nauczania indywidualnego,
trwającej nie dłuŜej niŜ tydzień,
10. 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.
11. Wynagrodzenie za godziny doraźnych
zastępstw przysługuje w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.
12. 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 płatne według zasad
określonych w ust. 6 i 7, z zastrzeŜeniem ust. 11.
13. 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.
14. Dyrektorowi szkoły przysługuje prawo
do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych, w wyjątkowych sytuacjach, gdy brak innego nauczyciela do prowadzenia zajęć.
15. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się po
ich zrealizowaniu z dołu.
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Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 8.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor
szkoły w rocznym planie finansowym szkoły,
z tym Ŝe:
a) 60 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektora,
b) 40 % środków funduszu przeznacz się na
nagrody organu prowadzącego,
c) niewykorzystane środki funduszu przeznaczone na nagrody organu prowadzącego
przeznacza się na nagrody dyrektora.

8)
9)

10)

11)
2. Nagrody nauczycielom przyznają:
a) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt a dyrektor szkoły.
b) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt b Wójt Gminy.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
4. W uzasadnionych przypadkach nagrodę
moŜna przyznać w innym terminie.
5. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
1 roku.
6. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi, który 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;
7) prowadzi działalność wychowawczą w klasie
lub szkole organizując wycieczki umoŜliwia-

12)

13)
14)

15)

16)
17)

18)

jące uczniom udział w Ŝyciu kulturalnym
(koncerty, wystawy, spektakle) oraz wycieczki, obozy i rajdy krajoznawczo-turystyczne;
włącza się do pomocy w organizacji letniego
i zimowego wypoczynku uczniów;
zabiega o pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej i uzyskuje wymierne
efekty w tej pracy;
prowadzi lub organizuje działalność w zakresie zapobiegania i zwalczania przejawów patologii społecznej wśród młodzieŜy szkolnej,
a w szczególności narkomanii i alkoholizmu;
organizuje współpracę szkoły z instytucjami
oraz organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i usuwania wszelkich
przejawów patologii społecznej;
podejmuje inicjatywy w ramach rady pedagogicznej, zmierzające do zapewnienia i poprawy efektywności kształcenia i wychowania oraz higieny i bezpieczeństwa uczniów.
organizuje i rozwija formy współpracy i
współdziałania rodziców w Ŝyciu szkoły;
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;
uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego i bierze aktywny
udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia;
udziela pomocy nauczycielowi podejmującemu pracę w zawodzie nauczycielskim;
wspiera działalność szkolnych organizacji uczniowskich lub młodzieŜowych podejmując
opiekę nad tymi organizacjami i uzyskuje korzystne rezultaty w organizowaniu samorządności uczniowskiej;
dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz.

7. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówce, kandydaci do nagrody powinni spełniać co najmniej
3 wymienione w ust. 6 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;
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3) ze szczególną starannością dba o mienie
placówki i zabiega o polepszenie istniejącej
bazy;
4) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole
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.

Poz. 438 i 439

2. Wnioski o przyznanie nagrody powinny
zawierać następujące dane kandydata do nagrody:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) informację o wykształceniu, stopniu awansu
zawodowego,
d) staŜ pracy pedagogicznej,
e) nazwę szkoły,
f) zajmowane stanowisko,
g) otrzymane dotychczas nagrody,
h) ocenę pracy pedagogicznej,
i) uzasadnienie, w którym naleŜy zamieścić informacje o dorobku zawodowym osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu
ostatniej nagrody.

§ 9.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody
występuje:
a) dyrektor szkoły - dla nauczycieli szkół prowadzonych przez organ prowadzący,
b) wójt - dla dyrektora szkoły,

§ 10. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 11. W sprawach nie objętych niniejszym
regulaminem zastosowanie mają przepisy ustaw:
Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy, o systemie
oświaty oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2009r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Gowarczów.

Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny

439
UCHWAŁA Nr XIX/31/08
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie określenia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad
jego przyznawania i wypłacania na terenie Gminy Gowarczów
Na podstawie art. 54 ust. 7, art. 91d, pkt. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

ze zm.) - Rada Gminy Gowarczów uchwala regulamin określający wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na terenie
Gminy Gowarczów o następującej treści:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez
bliŜszego określenia o:
1) szkole - naleŜy rozumieć szkołę, dla której
organem prowadzącym jest gmina,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły, o
której mowa w pkt. 1,

3) roku szkolnym - naleŜy rozumieć okres pracy
szkoły od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.
§ 2. Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 ustawy Karta Nauczyciela określa się:
1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
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Rozdział II
Dodatek mieszkaniowy
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze
nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole zlokalizowanej na wsi i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska
przysługuje dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość dodatku mieszkaniowego w zaleŜności od liczby osób w rodzinie ustala się:
a) przy jednej osobie w rodzinie 1 %,
b) przy dwóch i więcej osobach w rodzinie
2 % wynagrodzenia nauczyciela staŜysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się nauczycielowi, o którym mowa w
ust. 4 na ich wspólny wniosek.
6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.

7. 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.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
c) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do
słuŜby wojskowej zawarta była umowa o
pracę na czas określony, dodatek mieszkaniowy wypłaca się nie dłuŜej niŜ do
końca okresu na który umowa ta była
zawarta,
d) korzystania z urlopu wychowawczego.
9. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III
Postanowienia końcowe
§ 3. W sprawach nie obje tych niniejszym
regulaminem zastosowanie maja przepisy ustawy Karta nauczyciela.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów.

Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny

440
UCHWAŁA Nr XIX/32/08
RADA GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na
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2009 rok”, określony w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Program współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na 2009 rok
Przyjmując niniejszy dokument, Rada Gminy
w Gowarczowie deklaruje wolę kształtowania
współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na zasadzie
partnerstwa i wyraŜa intencję realizacji swoich
zadań ustawowych - w ramach moŜliwości organizacyjnych i finansowych, w zakresach gdzie
jest to moŜliwe, w ścisłym współdziałaniu z nimi.
Program współpracy Gminy Gowarczów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego został opracowany na podstawie ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w celu okre-

Poz. 440

ślenia zakresu współdziałania. Za celowe uznaje
się coroczne wskazywanie wybranych obszarów
i priorytetowych grup zadań po to, aby na ich
realizację kierować środki finansowe. Głównymi
kryteriami selekcji tych grup są - z jednej strony
potrzeby Gminy i jej moŜliwości finansowe, zaś z
drugiej strony - potencjał organizacji pozarządowych.
Stwierdzenie stanowi punkt wyjścia do
dalszego rozwijania współpracy z tymi organizacjami. Współpraca ta ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych Gminie. Potencjał organizacji pozarządowych oraz
bliskość tematyczna przedmiotu ich działalności
z zadaniami Gminy, jednoznacznie wskazuje na
moŜliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem Samorządu i tych
organizacji. Rada Gminy doceniając siłę tkwiącą
w aktywnych mieszkańcach Gminy Gowarczów,
organizacjach pozarządowych i innych podmiotach, przyjmuje poniŜszy program.

Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawą programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, zwanego dalej
„Programem”, jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 ze zm.).
§ 2.1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) „ustawie” - rozumie się przez to ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2) „uchwale” - rozumie się przez to uchwałę,
do której załącznikiem jest niniejszy Program,
3) „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Gowarczów jako zleceniodawcę,
4) „podmiotach Programu” - rozumie się przez
to organizacje pozarządowe oraz inne pod-

mioty prowadzące działalność poŜytku publicznego,
5) „dotacji” - rozumie się przez to dotację
w rozumieniu art. 107 pkt. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
6) „konkursie” - rozumie się przez to otwarty
konkurs ofert,
7) „Pracowniku koordynującym” - rozumie się
przez to pracownika uzgadniającego róŜne
działania z organizacjami pozarządowymi w
przedmiocie realizacji Programu i zajmujący
się merytorycznie zadaniami Programu oraz
z którego środków, określonych uchwałą
budŜetową, udzielona będzie dotacja.
2. Terminy uŜyte w § 2 ust 1 programu
mają zastosowanie do zarządzeń Wójta Gminy,
wydanych w celu wykonania niniejszej uchwały.
3. Okres obowiązywania Programu - 2009 rok.

Obszary i formy współpracy
§ 3. Współpraca z podmiotami Programu
dotyczy zadań własnych Gminy określonych
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), obejmujących następujące obszary:
1) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) promocji gminy ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,

4) edukacji publicznej,
5) kultury w tym bibliotek gminnych i innych
placówek upowszechnienia kultury,
6) kultury fizycznej i turystyki w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
7) zieleni gminnej i zadrzewień,
8) bezpieczeństwa obywateli,
9) współpracy ze społecznościami lokalnymi i
regionalnymi innych państw.
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§ 4. Zadaniami Programu są:
1) wspieranie działań z zakresu opieki społecznej,
2) wspomaganie działań na rzecz integracji i
rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
3) wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa
i przeciwdziałania patologiom społecznym,
4) organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieŜy,
5) wspieranie profilaktyki i działań na rzecz
promocji zdrowia,
6) wspieranie działań na rzecz profilaktyki i
rehabilitacji uzaleŜnień,
7) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieŜy,
8) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
9) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieŜy,
10) wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska,
11) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw
kulturalnych,
12) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroŜonych zwolnieniem z pracy,
13) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
14) promocja i organizacja wolontariatu,
15) wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy,
16) prezentacja osiągnięć artystów.
§ 5.1. Współpraca, o której mowa w § 3
moŜe przybierać następujące formy:
1) zlecenia podmiotom Programu realizacji zadań
publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
2. Współpraca moŜe polegać takŜe na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym w § 4 pkt 1-16 uchwały.
§ 6.1. Udział organizacji pozarządowych w
wykonywaniu zadań publicznych realizowanych
przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego odpowiednio do
terytorialnego zakresu działania Gminy, oraz
których działalność statutowa jest zgodna z
dziedziną zlecanego zadania.
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2. Zlecenie realizacji zadania publicznego
moŜe mieć jedną z form:
1. powierzenie wykonania wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie jego realizacji,
2. wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą
być wykorzystane na:
1) remonty budynków,
2) zadania i zakupy inwestycyjne,
3) zakupy gruntów,
4) działalność gospodarczą,
5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów Programu,
6) działalność polityczną.
§ 7.1. Zlecenie zadań, o których mowa
w § 6 ust. 2, następuje, z zastrzeŜeniem § 9, w
trybie konkursu, chyba Ŝe przepisy odrębne
przewidują inny tryb zlecania.
2. Konkursy dotyczące zadań określonych
w § 4 ogłasza Wójt Gminy Gowarczów.
3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać
jego rozstrzygnięcie, o co najmniej 30 dni.
4. Pracownik Koordynujący przygotowuje
projekt Programu na dany rok najpóźniej do
dnia uchwalenia budŜetu.
§ 8. Do konkursu, o którym mowa w § 7,
mogą przystąpić takŜe jednostki organizacyjne
podległe organom administracji publicznej lub
przez nie nadzorowane.
§ 9. Powierzenie realizacji zadania, o którym
mowa w § 6, ust. 2, pkt. 1, moŜe nastąpić poprzez zakup usługi zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
§ 10. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa uchwała Nr IV/21/06
z dnia 28 grudnia 2006r. Rady Gminy w Gowarczowie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu Gminy Gowarczów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia,
zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu
kontroli wykonania zleconego zadania.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
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441
UCHWAŁA Nr XIX/33/08
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamienna Wola na lata 2008-2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6, art. 40
ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
z 2001r Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) Rada
Gminy w Gowarczowie uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Kamienna Wola na lata 2008-2014 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/33/08
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 2 grudnia 2008r.

Plan odnowy miejscowości Kamienna Wola
na lata 2008-2014

Fot. K. Pacak
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Plan Odnowy miejscowości został opracowany przez:
- Krzysztof Pacak
- Tomasz Młynarczyk
- Mieszkańcy sołectwa Kamienna Wola
Sołectwo Kamienna Wola
I. Charakterystyka miejscowości.
1.

Rys historyczny.
Pierwsze wzmianki na temat liczebności wsi datują się na rok 1827. W roku tym było tu 14 domów
mieszkalnych i 116 mieszkańców. W czasie Powstania Styczniowego 1863 roku, mieszkańcy z chęcią
udzielali pomocy powstańcom. W roku 1884 zwiększyła się liczba domów do 21 oraz mieszkańców do
liczby 185. Okres I Wojny Światowej oszczędził wieś od większych strat, mimo iŜ w niedalekiej okolicy
przebiegała linia frontu. Od roku 1932 miała tu swoją siedzibę Gminna Rada w StuŜnie. Wieś naleŜała do
powiatu opoczyńskiego, po czym przy podziale administracyjnym kraju na 49 województw, przeszła pod
woj. Radomskie, aby po kolejnym podziale administracyjnym znaleźć się w woj. Świętokrzyskim, w powiecie koneckim. W roku 1920 powstała w Kamiennej Woli pierwsza szkoła podstawowa - jednoklasowa.
Od 1926 naukę w szkole prowadzono juŜ w pięciu oddziałach (klasach). W okresie okupacji hitlerowskiej,
okupanci naukę w szkole ograniczyli do nauki języka polskiego, matematyki i przyrody oraz ograniczyli
ilość klas do czterech. Obecny budynek szkoły został wybudowany wspólnymi siłami mieszkańców
w 1974 roku.
2. PołoŜenie geograficzne.
Wieś Kamienna Wola połoŜona jest w północnej części gminy Gowarczów i powiatu koneckiego.
Graniczy z województwem mazowieckim od północnego wschodu i województwem łódzkim od zachodu.
Według podziału fizyczno-geograficznego, wieś leŜy na obszarze podprowincji WyŜyny Środkowomałopolskiej, mazoregionu Garbu Gielniowskiego, stanowiącego część makroregionu WyŜyny KieleckoSandomierskiej. W ramach sołectwa Kamienna Wola funkcjonuje równieŜ pobliska miejscowość:
Stare Pole. Wieś połoŜona jest przy drodze wojewódzkiej nr 728 Końskie - Grójec.

Powiat konecki.
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3. Ludność i powierzchnia.
Liczba mieszkańców sołectwa Kamienna Wola (dane na dzień 2008-03-12 z Urzędu Gminy)
oraz gęstość zaludnienia przedstawia się następująco:
Sołectwo
Kamienna Wola

Powierzchnia w km2
5,7 km2

Ilość mieszkańców
310

Ilość mieszkańców na 1 km2
54,38

Porównanie liczby mieszkańców sołectwa Kamienna Wola na tle innych miejscowości gminnych:
Kamienna Wola
310

Kurzacze
146

Bernów
170

Korytków
288

Kupimierz
147

4. Warunki klimatyczne.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,4 °C. Średnia najcieplejszego miesiąca (lipca)
wynosi około 18 °C, a najzimniejszego (luty) około - 3,8 °C. Średnia amplituda kształtuje się na poziomie
około 22 °C. Wilgotność powietrza wynosi około 80 %, a suma opadów rocznych - około 600 mm.
Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni od 1 kwietnia do końca października. Średnia prędkość wiatrów kształtuje się na poziomie 2,9 m/s.
4. Struktura przestrzenna.
Centrum miejscowości stanowią budynki uŜyteczności publicznej: szkoła, świetlica, biblioteka,
sklepy oraz kilka budynków mieszkalnych. Usytuowane przy drodze wojewódzkiej nr 728. Pozostałe
domy mieszkalne połoŜone są wzdłuŜ dróg gminnych: nr 34 29006 (Kamienna Wola - Kurzacze), nr 34 29007
(przez wieś Stare Pole) oraz wiejskich, odchodzących od drogi wojewódzkiej.
Charakterystykę miejscowości przedstawia poniŜsze zdjęcie lotnicze:
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Zdjęcie pochodzi z portalu: mapy.geoportal.gov.pl

II. Zasoby miejscowości.
Społeczeństwo
1. Oświata.
Na terenie sołectwa Kamienna Wola funkcjonuje Szkoła Podstawowa. Obwód szkoły przedstawia
się następująco: Kamienna Wola, Stare Pole, Kurzacze, Bernów, Korytków, Kupimierz. Do szkoły uczęszczają równieŜ dzieci z sąsiednich województw min. z miejscowości StuŜno.
Stan oświaty w roku szkolnym 2007/2008:
Nazwa i siedziba szkoły

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

SP Kamienna Wola

6 + „0”

51

Liczba nauczycieli
(w przeliczeniu na etaty)
9,5

2. Kultura.
W naszej miejscowości znajduje się filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Księgozbiór liczy:
7784 wolumenów. Do biblioteki jest zapisanych 235 czytelników.
Biblioteka
Filia Biblioteki Publicznej
w Kamiennej Woli

Księgozbiór

Liczba czytelników

Liczba wypoŜyczeń

7784

235

6554

Dane na koniec 2007 roku.

Zasoby przyrodnicze
Na terenie sołectwa ochroną konserwatorską objęte zostały dwa pomniki przyrody nieoŜywionej.
Wykaz pomników przyrody nieoŜywionej:
L.p.

1.

2.

Szczegółowa lokalizacja

Data utworzenia
i podstawa prawna

Opis obiektu

Głaz narzutowy - granit;
Wys. - 2,5 m;
Po zachodniej stronie wsi, w granicy Rozp. Nr 19/94 Woj. Radomskiego
Obwód - 16,5 m;
z woj. łódzkim
z dnia 30.12.1994
Część górna wygładzona o śr. 3,5 m x 5,6 m;
Wystaje nad powierzchnię - 1 m.
Głaz narzutowy - granitognejs;
W kępie olch przy strumyku od połu- Rozp. Nr 19/94 Woj. Radomskiego Wys. - 1 m;
dniowej strony miejscowości
z dnia 30.12.1994
Obwód - 8 m;
Porośnięty porostami.
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Fot. K. Pacak

Fot. K. Pacak

Nad miejscowością, od strony południowo-wschodniej góruje naturalne wzniesienie morenowe z
duŜą ilością róŜnej wielkości głazów narzutowych i Ŝwiru.
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Infrastruktura techniczna
1. Zaopatrzenie w wodę.
Kamienna Wola jest zwodociągowana w 100 %. Woda do mieszkańców sołectwa dostarczana jest
wodociągiem z ujęcia znajdującego się na terenie sąsiedniej miejscowości Bernów o wydajności ujęcia
1512 m3/d.
Zaopatrzenie gospodarstw w wodociąg:
Obszar

Sieć w km

Ilość przyłączy
do mieszkań

Kamienna Wola

5,2 km

104

ZuŜycie wody w gospodarstwach
m3/rok
m3/rok
na 1 gospodarstwo
1144
11

2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków.
Na terenie sołectwa brak jest zbiorowego systemu kanalizacji. W planach jest budowa gminnej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Białaczowska. Sołectwo Kamienna Wola jest ujęte w V etapie
budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami. Czas zakończenia realizacji jest planowany na rok 2013.
3. Utylizacja odpadów starych.
Odpady komunalne z miejscowości Kamienna Wola oraz z całej gminy Gowarczów wywoŜone są
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie.
4. Dostarczanie energii elektrycznej.
Usługi w zakresie dostarczenia energii elektrycznej dla mieszkańców, realizuje ZEORK S.A. SkarŜysko Kamienna. Z usługi tej korzystają wszystkie gospodarstwa w sołectwie. Przez Sołectwo przebiega
linia energetyczna niskiego napięcia. Miejscowość jest dobrze oświetlona.
5. Telekomunikacja.
Sieć telekomunikacyjna w Kamiennej Woli opiera się na infrastrukturze i usługach świadczonych
przez Telekomunikację Polską S.A. oraz operatorach telefonii komórkowej (Plus, Era, Orange).
Infrastruktura techniczna
1. Przemysł.
W Sołectwie są umiejscowione dwa zakłady: Zakład Betoniarski oraz Tartak. Znajduje się równieŜ
Przedsiębiorstwo transportu samochodowego. Znalazło w tych zakładach zatrudnienie kilkanaście osób
z naszej miejscowości oraz z okolicznych wsi.
2. Rolnictwo.
Pod względem 6 klas bonitacyjnych w naszej miejscowości przewaŜają gleby klasy IV oraz V-VI jak
równieŜ w niewielkich ilościach klasy III. PrzewaŜającym kompleksem glebowo-rolniczym jest Ŝytni dobry. Dlatego teŜ, największą powierzchnię upraw rolnych stanowią zboŜa, w szczególności: Ŝyto, owies
oraz mieszanki zboŜowe. W następnej kolejności są: ziemniaki, rośliny pastewne oraz warzywa.
Produkcja roślinna nastawiona jest głównie na zaopatrzenie własnych gospodarstw.
3. Leśnictwo.
Lasy w sołectwie zajmują niewielki procent. Są to przewaŜnie lasy prywatne oraz naleŜące do
wspólnoty wiejskiej. Są to młode drzewostany w wieku 35-40 lat. Dominują lasy sosnowe. Natomiast
w całej gminie Gowarczów, lasy zajmują powierzchnię 40 %. Rozległe kompleksy leśne pokrywają
wschodnią i południową część gminy. W okolicy naszej miejscowości znajdują się potęŜne połacie lasu
przysuskiego, które znajdują się w innym województwie (mazowieckim).
Kapitał społeczny i ludzki
W miesiącu maju 2008 roku odbyło się zebranie załoŜycielskie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Sołectwa Kamienna Wola, które od 09 lipca 2008 zostało zarejestrowane pod nr KRS: 0000309597.
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III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości - analiza SWOT
Silne strony
1. Atrakcyjne połoŜenie w malowniczej okolicy, w sąsiedztwie lasów.
2. Czyste powietrze.
3. Dobry układ komunikacyjny zapewnia połączenia autokarowe z:
- z siedzibą gminy w Gowarczowie
- z Końskimi (siedziba powiatu)
- z Przysuchą i Gielniowem
- z Warszawą.
Jest to moŜliwe dzięki połoŜeniu miejscowości przy drodze wojewódzkiej nr 728 Końskie Gowarczów - Grójec.
4. Walory krajobrazowe otoczenia, czyste powietrze oraz dogodny dojazd - duŜą zachętą do osiedlania
się ludzi zmęczonych miastem oraz do wypoczynku.
5. Lokalizacja na terenie sołectwa Szkoły Podstawowej, która jest nie tylko miejscem kształcenia dzieci,
ale równieŜ ośrodkiem Ŝycia społecznego.
6. Oprócz szkoły, na terenie naszej miejscowości są jeszcze dwa budynki gminne: remiza z świetlicą
oraz budynek po Ośrodku Zdrowia, które moŜna przeznaczyć na cele sołectwa.
7. WyposaŜenie w podstawową infrastrukturę techniczną: wodociąg, sieć energetyczna, telekomunikacja oraz planowane nowe realizacje infrastrukturalne typu kanalizacja.
8. Występują zasoby przyrodnicze, jakimi niewątpliwie są głazy narzutowe oraz wzniesienie morenowe,
które mogą się stać, w połączeniu z innymi ciekawymi miejscami w gminie, atrakcją turystyczną.
9. Zgrana i zŜyta ze sobą społeczność.
10. Dobre stosunki sąsiedzkie.
11. Boisko szkolne zachętą do uprawiania sportu przez młodzieŜ.
12. Drogi lokalne w dobrym stanie.
Słabe strony.
1. Brak kanalizacji (jest w projekcie gminy).
2. Brak dostępu do sieci gazociągowej (jest tylko w południowej części gminy).
3. Brak łatwego i swobodnego dostępu do Internetu (w planach zamiar otwarcia Wiejskiej Kawiarenki
Internetowej).
4. Słaba promocja walorów sołectwa, przede wszystkim w Internecie.
5. Niewystarczające moŜliwości zaproponowania młodzieŜy i dzieciom spędzania wolnego czasu.
6. Brak punktu konsultacyjno-medycznego dla ludzi starszych.
7. Zły stan świetlicy, wymagający remontu.
8. Niski status materialny większości społeczeństwa.
9. Brak miejsc pracy i co za tym idzie, konieczność poszukiwania jej z dala od domu, z czym wiąŜe się
rozbicie rodzin.
10. Zły stan drogi wojewódzkiej, przebiegającej przez Sołectwo.
11. Ogrzewanie domów oparte w większości na przestarzałej i nieekologicznej technice.
Podsumowanie, czyli szanse i zagroŜenia.
Szanse - moŜliwość rozwoju Kamiennej Woli.
1. Rozwój agroturystyki.
2. Dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa.
3. MoŜliwość wykorzystania funduszy unijnych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz Programu Integracji Społecznej.
4. Rozwój rolnictwa ekologicznego.
5. MoŜliwość stworzenia atrakcyjnego krajobrazowo i bliskiego naturze miejsca zamieszkania i wypoczynku w przyjaznym środowisku.
6. Osiedlanie się ludności miejskiej.
7. Postawienie na rozwój sportu i rekreacji.
8. Zwiększenie zainteresowania mieszkańców sprawami wiejskimi.
9. Czyste środowisko naturalne i bliskość lasu.
10. Obecność na terenie sołectwa biblioteki publicznej.
11. Dbanie przez mieszkańców o czystość i schludny wygląd obejść gospodarczych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29

 1465 

Poz. 441

ZagroŜenia.
1. Ograniczone środki finansowe na rozwój kultury i sportu.
2. Negatywne wzorce płynące od niektórych osób przyjezdnych i mediów.
3. Mała aktywność społeczna na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
4. Wysokie koszty oraz utrudnienia urzędnicze w otwieraniu własnej działalności gospodarczej.
5. Brak środków finansowych większości mieszkańców na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne.
IV. Opis planowanych działań.
Posługując się analizą SWOT, ale przede wszystkim sugestiami i pomysłami mieszkańców sołectwa,
wypracowanymi i przekazanymi na zebraniu wiejskim, określono następujące zadania do wykonania:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wykaz projektów na lata 2008-2014
Priorytetowe:
Organizacja Centrum Kultury i Sportu na bazie wiejskiej świetlicy (remont świetlicy, wyposaŜenie, uporządkowanie terenu,
budowa placu zabaw, połączenie chodnikiem Starego Pola z świetlicą) - realizowane w etapach.
Pozostałe:
ZałoŜenie Wiejskiej Kawiarenki Internetowej (realizowane).
Otwarcie punktu konsultacyjnego dla ludzi starszych.
Wytyczenie ścieŜek rowerowych.
Oznaczenie tablicami informacyjnymi zasobów przyrodniczych.
Szkolenia kulinarne „Dania naszych babć”.
PrzybliŜenie ginących zawodów - szkolenie i praktyczna nauka.
Szkolenie i pomoc w otwarciu bazy noclegowej i gastronomicznej.
Szkolenie z zakresu zdrowego Ŝywienia.
Szkolenie z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej.
Poznawanie naszej „małej ojczyzny” - warsztaty, plener.
Odnawialne źródła energii - szansą dla mieszkańców.
Mikroprzedsiębiorstwa - pomoc w zakładaniu oraz szkolenie.
„Internet szansą rozwoju dla wszystkich” - szkolenie.

Realizacja powyŜszych zadań przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miejscowości i co się z tym
wiąŜe - przyciągnie nowych inwestorów i mieszkańców. Podniesie równieŜ standard Ŝycia ludności i zniweluje róŜnicę dzielącą nas do mieszkańców terenów rozwiniętych.
L.p.

Nr
zadania

1.

1

2.

2

3.

3

4.

4, 5

5.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14

Oczekiwane rezultaty
Przyczyni się do integracji społeczności wiejskiej. Będzie ona miejscem spotkań, organizacji imprez
kulturalnych oraz spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań. Znajdzie się w nim sala
kominkowa z telewizorem, sala zebrań, stół bilardowy i siłownia. Uporządkowanie terenu przyczyni
się do poprawy estetyki i wyglądu miejscowości, a budowa boiska polepszy dostęp do bazy sportowej. Pozwoli propagować zdrowy model Ŝycia wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych mieszkańców
wsi oraz poprawi sprawność fizyczną i stan zdrowia. Zwiększy atrakcyjność sołectwa. Wzrośnie
liczba osób uprawiających sport. Natomiast plac zabaw zaspokoi potrzeby najmłodszych mieszkańców miejscowości. Stworzenie bezpiecznego miejsca na wspólne zabawy dla dzieci i ich rodzin oraz
wypełnienie wolnego czasu dzieci.
- Nauczenie obsługi komputera,
- Opanowanie umiejętności wyszukiwania informacji z Internetu,
- Umiejętność tworzenia stron internetowych oraz posługiwania się multimediami,
- Pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu ofert pracy, w przygotowaniu listu motywacyjnego i Ŝyciorysu,
- Przygotowanie do odnalezienia się w zinformatyzowanym świecie,
- Wyrównanie szans rozwojowych,
- Poprawa jakości Ŝycia lokalnej społeczności,
- Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieŜy,
- Integracja społeczna.
Wykonanie powyŜszego zadania pozwoli osobą starszym na szerszy i łatwiejszy dostęp do usług
medycznych. Zniweluje ujemne skutki zamknięcia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kamiennej Woli. Pozwoli to starszym mieszkańcom naszej miejscowości na samodzielne zajęcie się własnymi potrzebami, bez oglądania się na pomoc innych. Sprawi, Ŝe znów
poczują się potrzebni.
Pozwoli zwiększyć ilość osób odwiedzających miejscowość. Przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej wsi. Wpłynie równieŜ na atrakcyjność sołectwa
Szkolenia przyczynią się do podniesienia umiejętności mieszkańców i co się z tym wiąŜe, zwiększy
ich kwalifikacje. Pozwolą zachować w pamięci tradycje i zwyczaje oraz zwiększą świadomość ekologiczną. Pomoc w zakładaniu własnych przedsiębiorstw zmniejszy bezrobocie w sołectwie oraz
będzie motywująca dla mieszkańców.
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Okres
realizacji

Nazwa zadania

3.

Organizacja Centrum Kultury i Sportu
na bazie wiejskiej świetlicy (remont
świetlicy, wyposaŜenie, uporządkowa2008-2012
nie terenu, budowa placu zabaw,
połączenie chodnikiem Starego Pola z
Świetlicą)
ZałoŜenie Wiejskiej Kawiarenki Inter2008
netowej.
Punkt konsultacyjny dla osób starszych.
2009

4.

Wytyczenie ścieŜek rowerowych.

5.

Oznaczenie tablicami informacyjnymi
zasobów przyrodniczych.

2012

6.

Szkolenia kulinarne „Dania naszych babć”.

2009

1.

2.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2012-2014

PrzybliŜenie ginących zawodów szkolenie i praktyczna nauka.
Szkolenie i pomoc w otwarciu bazy
noclegowej i gastronomicznej.
Szkolenie z zakresu zdrowego Ŝywienia.
Szkolenie z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej.
Poznawanie naszej „małej ojczyzny” warsztaty, plener
Odnawialne źródła energii - szansą dla
mieszkańców.
Mikroprzedsiębiorstwa - pomoc w zakładaniu oraz szkolenie.
„Internet szansą rozwoju dla wszystkich” - szkolenie.
Suma

2009

Poz. 441 i 442

Szacunkowy
koszt

360.000 zł

Źródła finansowania/ program

PROW 2007-2013, oś 3 „Odnowa i rozwój wsi”
(75 %) wkład własny gminy (25 %)

17.560 zł Program Integracji Społecznej (realizowany)
30.000 zł Gmina Gowarczów
PROW 2007-2013, oś 4 Leader - działanie „LGD - U ŹRÓDEŁ”
15.000 zł
pod nazwą „Piekielny szlak"
PROW 2007-2013, oś 4 Leader „Małe projekty”, Świę10.000 zł tokrzyski Program Odnowy Wsi, małe granty PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności
POKL, dostępne działania w ramach ogłaszanych kon5.000 zł
kursów w latach 2008-2014
POKL, dostępne działania w ramach ogłaszanych kon5.000 zł
kursów w latach 2008-2014

2010

6.000 zł POKL, konkursy organizowane przez „LGD - U ŹRÓDEŁ”

2010

6.000 zł POKL, „Małe projekty” (70 %), wkład własny (30 %)
dostępne programy z zakresu kapitału ludzkiego oraz
8.000 zł integracji społecznej, programy realizowane przez
„LGD - U ŹRÓDEŁ”
dostępne programy z zakresu kapitału ludzkiego oraz
8.000 zł
integracji społecznej, Świętokrzyski Program Odnowy Wsi

2011
2011
2012

10.000 zł programy realizowane przez „LGD - U ŹRÓDEŁ”

2012

15.000 zł programy realizowane przez „LGD - U ŹRÓDEŁ”

2009
-

dostępne programy z zakresu kapitału ludzkiego oraz
integracji społecznej
505.560 zł
10.000 zł
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UCHWAŁA Nr XIX/34/08
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia sposobu organizacji pogrzebu oraz zwrotu poniesionych wydatków na pokrycie
kosztów pogrzebu na terenie Gminy Gowarczów
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 ze zm)
oraz art. 17 ust. 1 pkt. 15, art. 36 pkt. 2 lit. f,
art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy
społecznej (Dz. U nr 64, poz. 593 ze zm) - Rada
Gminy w Gowarczowie uchwala co następuje:
§ 1. Pogrzeb moŜe być zorganizowany na
koszt Gminy zmarłym:
1. bezdomnym z terenu gminy,
2. samotnym z terenu gminy, którzy nie mieli
osób bliskich uprawnionych do zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego,
§ 2. Koszty pogrzebu obejmują konieczne
wydatki związane z pogrzebem, w tym w szczególności:

1.
2.
3.
4.

zakup trumny,
przewóz zwłok,
przechowywanie zwłok w prosektorium,
posługę kapłańską z uwzględnieniem wyznania zmarłego
5. pochówek (grób ziemny),
6. koszt ubioru (w przypadku gdy zmarły nie
posiada odpowiedniego)
§ 3. Na terenie Gminy wydatki określone
w § 2 ponosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie.
§ 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gowarczowie ma uprawnienia do odzyskania
poniesionych wydatków ze źródeł zmarłego:
1. w całości z ubezpieczenia społecznego, jeŜeli
przysługuje zasiłek pogrzebowy,
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2. w całości z masy spadkowej, a jeŜeli masa
spadkowa nie zabezpiecza całości wydatków,
to do pełnej wartości masy spadkowej.

Poz. 442 i 443

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gowarczowie i wchodzi w
Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów oraz kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie.

Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny

443
UCHWAŁA Nr XIX/44/08
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z póź.
zm.), w związku z art. 184 ust. 1, 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 32.850 zł
z przeznaczeniem na przebudowę i remont mostu na drodze Ruda Białaczowska - Bębnów zadanie ujęte w rocznym planie zadań inwestycyjnych.

§ 1.1. Zwiększa się dochody budŜetu o
kwotę 139.309 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3.1. Limit wydatków w wieloletnim programie inwestycyjnym na rok 2008 stanowi kwotę
3.566.690 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budŜetu o kwotę
139.309 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zadania inwestycyjne roczne stanowią
kwotę 89.720 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2.1. Dokonuje się przeniesienia planu
wydatków na kwotę 1.440 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków
inwestycyjnych w wieloletnim programie
Dział 600 - transport i łączność
Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
Załączniki do uchwały Nr XIX/44/08
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 2 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
1. Zwiększa się dochody budŜetu ogółem o
139.309 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa
się
6.870 zł
Rozdział 01095 „Pozostała działalność”
§ 0770 „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości” zwiększa się
6.870 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”
1.054 zł

Rozdział 85212 „świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” zwiększa się o
1.024 zł
§ 0970 „wpływy z róŜnych dochodów”
zwiększa się o 1.024 zł
§ 0920 „pozostałe odsetki”
30 zł
Dział 758 „RóŜne rozliczenia” zwiększa się o
131.385 zł
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Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się o
131.385 zł
§ 2920 „subwencje ogólne z budŜetu państwa” zwiększa się o
131.385 zł
2. Zwiększa się wydatki budŜetu ogółem o
139.309 zł
Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się o
6.870 zł
Rozdział 60016 „drogi publiczne gminne”
§ 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych” zwiększa się o
6.870 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 131.385 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o
122.685 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o
34.685 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposaŜenia”
zwiększa się o
4.200 zł
§ 4270 „zakup usług remontowych” zwiększa się o
39.000 zł

Poz. 443

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zwiększa
się o
3.000 zł
§ 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych” zwiększa się o
36.200 zł
§ 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budŜetowych zwiększa się o 5.600 zł
Rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększa się o
8.700 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa
się o
8.700 zł
Dział 852 „pomoc społeczna”
1.054 zł
Rozdział 85212 „świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
§ 2910 „zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości” zwiększa się o 1.024 zł
§ 4560 „odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości” zwiększa się o
30 zł
Załącznik Nr 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu o
1.440 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zmniejsza się o
Rozdział 85395 „Pozostała działalność” zmniejsza się o
1.440 zł
§ 3119 „świadczenia społeczne” zmniejsza
się o
1.440 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budŜetu o kwotę
1.440 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”
Rozdział 85214 „zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia i rentowe”
zwiększa się o
1.440 zł
§ 3119 „świadczenia społeczne” zwiększa się o
1.440 zł
Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1.

600

60016

2.

750

75023

2.

801

80101

3.

851

85121

4.

900

90001

5.

900

90001

6.

900

90001

Ogółem

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne
nakłady
finansowe

wydatki
poniesione do
31.12.2007r.

rok
budŜetowy
2008
(8+9+10+11)

4
Budowa ciągów drogowych ulic:
Działkowej, Armii Krajowej, Południowej, St. Zuka. Armii Ludowej w
Gowarczowie wraz z chodnikami,
kanalizacją sanitarną oraz ścieŜką
rowerową
Rozbudowa i dostosowywanie
infrastruktury informatycznej do
wymogów związanych z koncepcją e-administracji
Stworzenie Centrum Edukacji dla
Gminy Gowarczów poprzez budowę
łącznika z istniejącą Szkoła Podstawową, Sali gimnastycznej z zapleczem bloku Ŝywieniowego oraz
bloku edukacyjno-administracyjnego
Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Gowarczowie
Kanalizacja Gminy Gowarczów
Etap I: Budowa oczyszczlni ścieków
wraz z kolektorem doprowadzającym oraz kanalizacja sanitarna z
przykanalikami w m. Gowarczów
Kanalizacja Gminy Gowarczów
Etap II: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Gowarczów
Kanalizacja Gminy Gowarczów
Etap III: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.
Ruda Białaczowska i Miłaków

5

6

7

dochody
własne jst
8

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
środki
kredyty
i środki
wymienione
i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
z innych źr* pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
11

2009r.

2010r.

12

13

wydatki do
poniesienia
po 2010 roku

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
13

3800000

70150

70150

1329850

2400000

Urząd Gminy

361540

8540

8540

176500

176500

Urząd Gminy

3326994

Urząd Gminy

8303446

111458

1538000

1538000

3326994

829280

25600

400000

400000

403680

7671914

301764

1550000

1550000

3684575

2135575

2840000

9460000

6628407

Urząd Gminy

1200000

3660875

Urząd Gminy

18699069

10289282

x

18928407

4860875
44755462

438822

3566690

3566690

11761599

Urząd Gminy

Urząd Gminy
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Załącznik Nr 4
Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.
w złotych
Lp.

Dział

1
2
1.
600
2.
600
Ogółem

Rozdz.

3
60016
60016

rok
budŜetowy
2008
(7+8+9+10)

Nazwa zadania inwestycyjnego

4
Budowa chodnika przy ul. śeromskiego w Gowarczowie
Przebudowa i remont mostu na dordze Ruda B. Bębnów

6
50020
39700
89720

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
środki
dochody
kredyty
i środki
wymienione
własne jst i poŜyczki
pochodzące
w art. 5 ust. 1
z innych źr.*
pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10
50020
39700
89720

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
Urząd Gminy
Urząd Gminy
x
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UCHWAŁA Nr XVII/27/2008
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 5 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142
poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759,
z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,
z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111)
oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z 2005 roku, zmiana z 2005 roku Dz. U.
Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45
poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i
1218, Nr 187 poz. 1381 Nr 249 poz. 1832, z 2007
roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.
791, Nr 140 poz. 984, z 2008 roku Nr 180 poz.
1112) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe o
kwotę 61.080 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe o
kwotę 61.080 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3
do Uchwały Nr XVI/21/2008 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20 listopada 2008 roku „Zadania
inwestycyjne roczne w 2008 roku - w brzmieniu
stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmiany przychodów i
wydatków Komunalnego Usługowego Zakładu
Gospodarczego w Kluczewsku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
-

§ 5. BudŜet gminy po zmianach wynosi:
Dochody - 12.190.884,00 zł
Wydatki - 13.065.864,16 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy: W. Popczyk-Fiecek
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Załączniki do uchwały Nr XVII/27/2008
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 5 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
Zmiany budŜetowe
Dochody
w złotych
Dz.

Rozdz.

§

Zwiększenie

010

Zmniejszenie
60 000,00
60 000,00
60 000,00
21 160,00

01095
0770
852

19 843,00
14 725,00
14 725,00
1 918,00
1 918,00
3 200,00
3 200,00

85212
2010
85213
2010
85214
2010
85219

8 160,00
8 160,00
13 000,00
13 000,00

2030
85295
2030
854

237,00
237,00
237,00
20 080,00

85415
2030
Razem

81 160,00

Plan
po zmianach
434 911,00
354 911,00
172 000,00
2 418 501,00
2 056 600,00
2 056 600,00
6 000,00
6 000,00
132 374,00
79 310,00
85 269,00
85 269,00
137 258,00
52 000,00
195 587,00
120 587,00
120 587,00
61 080,00

Plan po zmianach w dochodach budŜetu wynosi 12 190 884,00 zł.
Załącznik Nr 2
Wydatki
w złotych
Dz.

Rozdz.

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

750
75023
4010
852

37 160,00
85212
3110
85213
4130
85214
3110
85219
4010
4110
4120
85295
3110

24 160,00
20 660,00
3 000,00
500,00
13 000,00
13 000,00

854

237,00
237,00
237,00

85415
4240
900
90095
6060
Razem

16 000,00
16 000,00
16 000,00
19 843,00
14 725,00
14 725,00
1 918,00
1 918,00
3 200,00
3 200,00

60 000,00
60 000,00
60 000,00
97 160,00

Plan po zmianach w wydatkach budŜetu wyniesie 13 065 864,16 zł.

36 080,00

Plan
po zmianach
1 404 000,00
1 196 000,00
596 420,00
2 439 920,00
2 056 600,00
1 966 591,00
6 000,00
6 000,00
149 374,00
149 374,00
125 800,00
93 696,37
15 183,00
2 317,00
68 146,00
68 146,00
357 487,00
120 587,00
13 883,00
515 727,16
304 727,16
60 000,00
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Zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotacji i wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XVII/27/2008 Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 5 grudnia 2008 roku
Dochody
w złotych
Dz.

Rozdz.

§

Zwiększenia

19 843,00
14 725,00
14 725,00
1 918,00
1 918,00
3 200,00
3 200,00

Plan
po zmianach
2 141 910,00
2 056 600,00
2 056 600,00
6 000,00
6 000,00
79 310,00
79 310,00

19 843,00
14 725,00
14 725,00
1 918,00
1 918,00
3 200,00
3 200,00

Plan
po zmianach
2 141 910,00
2 056 600,00
1 966 591,00
6 000,00
6 000,00
79 310,00
79 310,00

Zmniejszenia

852
85212
2010
85213
2010
85214
2010

Wydatki
w złotych
Dz.

Rozdz.

§

Zwiększenia

Zmniejszenia

852
85212
3110
85213
4130
85214
3110

Załącznik Nr 3
Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.
rok
budŜetowy
2008
(7+8+9+10)

Nazwa zadania inwestycyjnego

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

Lp.

Dział

Rozdz.

1.

600

60014

2.

600

60016

3.

600

60016

4.

750

75023

Zakupy inwestycyjne w Administracji

5.

754

75412

Zakup samochodu straŜackiego dla OSP Kluczewsko

105 000,00 105 000,00

6.

900

90095

Zakupy inwestycyjne w gospodarce komunalnej
Ogółem

60 000,00 60 000,00
703 000,00 703 000,00

Dofinansowanie wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej
Ciemiętniki - Bobrowniki,
Komorniki - Rudka,
Jakubowice - Januszewice
Budowa dróg tłuczniowych we wsiach Rzewuszyce, Bobrowniki - Kol.
Bobrowska Wola
Modernizacja dróg poprzez klinowanie masą bitumiczną we wsiach Dąbrowy, Stanowiska śabieniec, Dobromierz - „Gęsia”, Rzewuszyce, JeŜowiec - BoŜa Wola

43 000,00
72 000,00
46 000,00

43 000,00
72 000,00
46 000,00

92 000,00

92 000,00

Starostwo
Powiatowe we
Włoszczowie
Urząd Gminy
Kluczewsko
Urząd Gminy
Kluczewsko
Urząd Gminy
Kluczewsko
Urząd Gminy
Kluczewsko

255 000,00 255 000,00
30 000,00

Jednostka org.
realizująca
zadania lub
koordynująca
program

30 000,00

Załącznik Nr 4
Zmiany budŜetowe
Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku na rok 2008
Przychody:
Dział
710

Rozdz.

Paragraf

71095
0830
400
40002
0830
900
90001
0830
Razem:

Plan przed zmianami
1.125.300,1.125.300,1.024.000,441.826,441.826,201.626,505.940,505.940,128.940,2.073.066,-

Zwiększenie
35.000,35.000,35.000,-

35.000,-

Zmniejsz.

5.000,5.000,5.000,10.000,10.000,10.000,15.000,-

Plan po zmianach
1.160.300,1.160.300,1.059.000,436.826,436.826,196.626,495.940,495.940,118.940,2.093.066,-
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Wydatki:
Dział
710

Rozdz.

Paragraf

71095
4170
4210
4300
400
40002
4010
900
90001
4010
4270
Razem

Plan przed zmianami
1.103.970,1.103.970,65.100,245.640,169.490,441.826,441.826,82.220,512.270,512.270,24.500,11.600,2.058.066,-

Ogółem plan przychodów przed zmianami
Ogółem plan przychodów po zmianach
Ogółem plan wydatków przed zmianami

Zwiększenie
35.000,35.000,13.000,17.000,5.000,-

35.000,-

- 2.073.066,- 2.093.066,- 2.058.066,-

Zmniejsz.

5.000,5.000,5.000,10.000,10.000,5.000,5.000,15.000,-

Plan po zmianach
1.138.970,1.138.970,78.100,262.640,174.490,436.826,436.826,77.220,502.270,502.270,19.500,6.600,2.078.066,-

Ogółem plan wydatków po zmianach
- 2.078.066,Stan środków obrotowych na koniec roku bez zmian
- + 15.000,-

445
UCHWAŁA Nr XXIII/183/2008
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 3 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Lipnik na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

§ 2. Zwiększa się plan wydatków
Dział
Rozdział
§
Kwota
010
01010
6059
364.780 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
/budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z
kanalizacją sanitarną w miejscowościach
gm. Lipnik w latach 2008-2012/

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków
Dział
Rozdział
§
Kwota
010
01010
6050
364.780 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
/opracowanie dokumentacji kanalizacji w
Gminie Lipnik/

600
60016
4210
209.359 zł
- zakup materiałów i wyposaŜenia

600
60016
6050
7.035.000 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Dotyczy zadań:
„Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą” - 4.105.000 zł
„Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie
miejscowości: Adamów, Studzianki, Męczennice
Kolonie gm. Lipnik” - 2.930.000 zł

600
60016
6059
85.967 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
/przebudowa dróg gminnych na terenie
miejscowości Włostów wraz z chodnikami i
infrastrukturą towarzyszącą w latach 2008-2009/

750
75023
6050
45.000 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
/informatyzacja Urzędu Gminy Lipnik w ramach programu e - powiat Informatyzacja
Powiatu opatowskiego/
Ogółem
7.444.780 zł

600
60016
4300
- zakup usług pozostałych

300.000 zł

600
60016
6059
39.674 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
/przebudowa sieci dróg gminnych na terenie
miejscowości: Adamów, Studzianki, Męczennice Kolonie gm. Lipnik w latach 2008-2009/
750
75023
4210
- zakup materiałów i wyposaŜenia

37.680 zł
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3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów
i poŜyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu
budŜetu w kwocie 100.000 zł”

750
75023
6059
7.320 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
/informatyzacja Urzędu Gminy Lipnik w ramach programu e - powiat Informatyzacja
Powiatu opatowskiego w latach 2008-2009/
Ogółem
1.044.780 zł

§ 4. Załącznik pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w 2008r” do Uchwały Nr XII/116/2007
Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lipnik
na 2008 rok, z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej
Uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XII/116/2007 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 grudnia 2007 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lipnik na
rok 2008, z późniejszymi zmianami, wprowadza
się następujące zmiany:
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
3. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2008r. zgodnie z załącznikiem
Nr 3 i Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3a”.
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
1. „Deficyt budŜetu gminy w wysokości 377.151 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym
budŜetu gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w
kwocie 323.042 zł,
2) nadwyŜki budŜetu z lat ubiegłych w kwocie 54.109 zł.
2. Przychody budŜetu w wysokości
608.307 zł, rozchody w wysokości 231.156 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 5. Załącznik pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie pogramy inwestycyjne w
latach 2008-2010 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik pod nazwą „przychody i rozchody budŜetu w 2008r” do Uchwały Nr XII/116/2007
Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 grudnia 2007
roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lipnik na 2008 rok, z późniejszymi zmianami,
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Lipnik
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy: S. Mierzwa
Załączniki do uchwały Nr XXIII/183/2008
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 3 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

1

2

3

4

1.

010

Opracowanie dokumentacji
01010
Gminie Lipnik

2.

010

01010

3.

010

01010

kanalizacji

w

Łączne
nakłady
finansowe

rok
budŜetowy
2008
(7+8+9+10)

5

6

10.220

10.220

Opracowanie dokumentacji wykonania sieci
wodociągowej Włostów osiedle

25.000

25.000

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków

171.796

171.796

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
środki
dochody
kredyty
i środki
wymienione
własne jst
i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
z innych źr. * pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10
A.
B.
10.220
C.
D.
A.
B.
25.000
C.
D.
A.
B.
171.796
C.
D.

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29
1

2

3

 1474 

4

5

6

Poz. 445
7

8

4.

010

Wykonanie przyłączy wodociągowych dla
01010 działek budownictwa mieszkaniowego w
Lipniku

5.

010

Budowa budynku ujęcia wody (z urządzenia01010 mi) z przeznaczeniem dla celów gospodarczych w Słabuszewicach

42.585

42.585

42.585

6,

010

Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej
01010 dla dodatkowej studni ujęcia wody we
Włostowie

9.000

9.000

9.000

7.

600

60016

153.275

153.275

153.275

8.

600

60016 Przebudowa drogi gminnej Włostów - Pęcławice

95.822

95.822

95.822

9.

600

60016 Przebudowa drogi gminnej Kurów - Kolonie

120.835

120.835

100.835

10.

600

60016

445.084

445.084

445.084

11.

600

60016 Utwardzenie chodnika i placu w Lipniku

45.568

45.568

45.568

12.

600

60016

114.770

114.770

114.770

13.

600

60016 Przebudowa dróg gminnych w Łownicy

92.015

92.015

92.015

14.

600

60016 Opracowanie dokumentacji na budowę dróg

140.000

140.000

140.000

15.

750

75023 Wymiana pieca c. o wraz z montaŜem

60.000

60.000

60.000

16.

801

80195

Instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkół w Lipniku

14.510

14.510

14.510

17.

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego, oraz parkowego we Włostowie i parkingowego w Lipniku

43.000

43.000

43.000

18.

900

90015

Zabudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stoptów i MalŜyn

44.071

44.071

44.071

19.

921

92195

Wykonanie ogrodzenia przy pomniku Czynu
Legionowego

30.000

30.000

30.000

1.689.170

1.689.170

1.669.170

*
A.
B.
C.
D.

Przebudowa
Obskóry

drogi

gminnej

Leszczków

-

Budowa drogi gminnej w Lipniku - osiedle
domków jednorodzinnych

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Swojków i MalŜyn

31.619

31.619

31.619

9
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.

10

11
Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik
20.000
Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik

Urząd Gminy
Lipnik
Urząd Gminy
Lipnik
20.000

x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła

Załącznik Nr 2
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
rok
dotacje
środki
budŜetowy dochody
kredyty
i środki
wymienione
2008
własne
i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
(8+9+10+11)
jst
z innych źr* pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10
11
A.
B.
0
364 780
364 780
C.
D.
A.
B.
0
85 967
85 967
C.
D.

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne
nakłady
finansowe

wydatki
poniesione
do
31.12.2007r.

4

5

6

1.

010

01010

Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku
z kanalizacją sanitarną w miejscowo- 31 197 276
ściach gm. Lipnik w latach 2008-2012

2.

600

60016

Przebudowa dróg gminnych na terenie
miejscowości Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą. w
latach 2008-2009

4 240 967

2009r.

2010r.

12

13

200 000 14 004 421

4 155 000

0

wydatki do
poniesienia
po 2010 rok

Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
13

16 628 075

Urząd Gminy
Lipnik

0

Urząd Gminy
Lipnik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29
1

2

3

3.

600

60016

4.

750

75023

Ogółem

*
A.
B.
C.
D.

4
Przebudowa sieci dróg gminnych na
terenie miejscowości: Adamów, Studzianki,
Męczennice Kolonie gm. Lipnik w latach
2008-2009
Informatyzacja Urzędu Gminy Lipnik w
ramach programu e-powiat Informatyzacja Powiatu opatowskiego w latach
2008-2009

 1475 
5

6

7

8

Poz. 445 i 446
9

3 005 254

0

39 674

39 674

303 135

0

7 320

7 320

38 746 632

0

497 741

497 741

10
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

11

12

13

13

2 965 580

0

0

Urząd Gminy
Lipnik

295 815

0

0

Urząd Gminy
Lipnik

7 616 395 14 004 421

16 628 075

x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła

Załącznik Nr 3
Przychody i rozchody budŜetu w 2008r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1)

Klasyfikacja
§
3

Treść
2
Przychody ogółem:

Kredyty
§ 9520
PoŜyczki
§ 9520
PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
§ 9030
budŜetu UE
Spłaty poŜyczek udzielonych
§ 9510
Prywatyzacja majątku jst
§ 9410 do 94401)
Prywatyzacja pośrednia
§ 9410
Prywatyzacja bezpośrednia
§ 9420
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyj§ 9430
nych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa
Pozostałe przychody z prywatyzacji
§ 9440
NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
§ 9570
Obligacje
§ 9110
Inne papiery wartościowe
§ 9310
Inne źródła (wolne środki)
§ 9550
Przelewy z rachunku lokat
§ 9940
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
§ 9920
Spłaty poŜyczek
§ 9920
Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środ§ 9630
ków pochodzących z budŜetu UE
Udzielone poŜyczki
§ 9910
Lokaty
§ 9940
Wykup papierów wartościowych
§ 9820
Wykup obligacji
§ 9710
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 9950

Kwota
2008r.
4
608.307

285.265

323.042
231 156
59.832
171.324

w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w kaŜdym z występujących paragrafów
przychodów osobno
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UCHWAŁA Nr XXIII/184/2008
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 3 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Lipnik na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29
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Nr 249. poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

756
75647
4100
4.500 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
754
75412
4430
2.000 zł
- róŜne opłaty i składki
Ogółem
25.600 zł

§ 1. Zwiększa się plan dochodów
Dział
Rozdział
§
Kwota
758
75814
0920
10.000 zł
- pozostałe odsetki
Ogółem
10.000 zł

§ 4. Załącznik pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r” do
Uchwały Nr XII/116/2007 Rady Gminy w Lipniku
z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lipnik na 2008 rok, z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak: załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków
Dział
Rozdział
§
Kwota
600
60014
2320
815 zł
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na
zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
/remont drogi powiatowej nr 0730T w miejscowości Męczennice/
750
75023
4210
- zakup materiałów i wyposaŜenia

§ 5. Załącznik pod nazwą „Dotacje celowe” do Uchwały Nr XII/116/2007 Rady Gminy w
Lipniku z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Lipnik na 2008 rok, z
późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

12.785 zł

754
75412
2320
2.000 zł
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na
zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
/zakup wyposaŜenia i sprzętu do akcji ratowniczych w zakresie ekologii i ochrony środowiska/
Ogółem
15.600 zł

§ 6. Załącznik pod nazwa. „Plan przychodów i zakładów budŜetowych na 2008r” do
Uchwały Nr XII/116/2007 Rady Gminy w Lipniku
z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lipnik na 2008 rok, z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Lipnik

§ 3. Zwiększa się plan wydatków
Dział
Rozdział
§
Kwota
750
75022
3030
9.500 zł
- róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

750
75095
3030
6.600 zł
- róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
750
75023
4300
- zakup usług pozostałych

Poz. 446

§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.

3.000 zł

Przewodnicząca Rady Gminy: S. Mierzwa
Załączniki do uchwały Nr XXIII/184/2008
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 3 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządy terytorialnego w 2008r.
w złotych
z tego:
w tym:
Nazwa zadania

1

Dział

2

Rozdział

3

Dochody
ogółem

§

4

5

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych
przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

Wydatki
ogółem

6

Wydatki
ogółem

wynagrodzenia

pochodne od
wynagrodzeń

dotacje

7

8

9

10

wydatki na
obsługę
długu
(odsetki)
11

wydatki
z tytułu
poręczeń
gwarancji
12

Wydatki
majątkowe
13

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29
1

2

3
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4

5

6

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
Przebudowa dróg powiatowych w
600
60014
miejscowości Włostów
Remont drogi powiatowej nr 0730T
600
60014
w miejscowości Męczennice
Ogółem

Poz. 446 i 447

7

8

9

10

71.312

71.312

71.312

14.717

14.717

14.717

86.029

86.029

86.029

11

12

13

Załącznik Nr 2
Dotacje celowe
w złotych
Lp. Dział

Rozdział

1
1

2
600

3
60014

2

600

60014

3

852

85295

4

926

92605

Jednostka
otrzymująca dotację
5
Starostwo Powiatowe Opatów

Nazwa zadania

Kwota
dotacji
6
71.312

4
Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Włostów
Remont drogi powiatowej nr 0730T w miejscowości MęStarostwo Powiatowe Opatów
czennice
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzywyłoniona w drodze konkursu
szeniom
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
wyłoniona w drodze konkursu
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Ogółem

14.712
10.655
30 000
126.684

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów
publicznych w 2008r, realizowanych w trybie ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca
dotację wpisać „wyłoniona w drodze konkursu”

Załącznik Nr 3
Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych na 2008r.
w złotych
Lp.
1
I.

Wyszczególnienie
2
Zakłady budŜetowe
w tym:
1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem

Dział

Stan środków
obrotowych na
początek roku

3

4

400
900

Przychody*
w tym:
ogółem
dotacja
z budŜety
5
6

110.000

603.000
117.400
720.400

110.000

21.499
21.499

Wydatki
ogółem

Stan środków
obrotowych na
koniec roku

7

603.000
117.400
720.400

9

110.000
110.000

* w rachunku dochodów własnych - Dochody
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UCHWAŁA Nr XXIII/185/2008
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 3 grudnia 2008
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Lipnik na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)
oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr. 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami.)
Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

Dział
852
-

§ 1. Zwiększa się plan dochodów
Rozdział
§
85219
2030

Kwota
276 zł
276 zł
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin).
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§ 2. Zmniejsza się plan dochodów
Rozdział
§
Kwota
85213
2010
2.926 zł
2.926 zł
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom (związkom gmin).

852
85219
412
- składki na fundusz pracy
Razem

Dział
852
-

7 zł
276 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków
Rozdział
§
Kwota
85213
4130
2.926 zł
2.926 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dział
852
-

§ 3. Zwiększa się plan wydatków
Dział
Rozdział
§
Kwota
852
85219
4010
228 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników
852
85219
4110
- składki na ubezpieczenia społeczne

Poz. 447 i 448

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Lipnik.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

41 zł

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy: S. Mierzwa
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UCHWAŁA Nr XXIII/186/2008
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 3 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Lipnik na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)
oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr. 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami.)
Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów
Rozdział
§
Kwota
85219
2030
8.850 zł
8.850 zł
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin).

Dział
852
-

§ 2.
Dział
Rozdział
852
85295
-

852
85219
4110
1.334 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne
852
85219
4120
- składki na fundusz pracy
Razem
Dział
852
-

§
2030

§ 3. Zwiększa się plan wydatków
Dział
Rozdział
§
Kwota
852
85219
4010
7.336 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników

§
3110

8. 850 zł
Kwota
4.546 zł
4.546 zł

świadczenia społeczne
§ 4. Zmniejsza się plan dochodów
Rozdział
§
Kwota
85213
2010
1.600 zł
1.600 zł
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Dział
852
-

Kwota
4.546 zł
4.546 zł
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin).

Rozdział
85295

180 zł

Dział
852
-

§ 5.
Rozdział
85214

§
2010

Kwota
887 zł
887 zł
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
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§ 6. Zmniejsza się plan wydatków
Rozdział
§
Kwota
85213
4130
1.600 zł
1.600 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Lipnik.

Dział
852
-

Dział
852
-

Rozdział
85214

§
3110

Poz. 448 i 449

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

Kwota
887 zł
887 zł

§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy: S. Mierzwa

świadczenia społeczne
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UCHWAŁA Nr 31/XXII/2008
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 24 listopada 2008r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9,
art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŜn. zm.) w związku z art. 165 ust. 2,
art. 166 ust. 1 i ust. 4, art. 173 ust. 1, art. 184
ust. 2 pkt. 2 i 23, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z póŜn. zm). Rada Gminy Uchwala, co następuje

§ 4. Załącznik nr 3a do uchwały budŜetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszej uchwały.

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów
budŜetowych o kwotę 4 500,00 zł, oraz zwiększenia dochodów o kwotę 139 713,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan
dochodów po zmianach wynosi 11 153 717 zł.

§ 6. Załącznik nr 6 do uchwały budŜetowej
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jst w 2008r” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków
budŜetowych o kwotę 1 213 286,99 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 1 142 399,99 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan
wydatków po zmianach wynosi 13 710 617 zł.

§ 7. Paragraf 10 pkt. 2 uchwały budŜetowej
otrzymuje brzmienie „sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 2 013 655 zł”.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budŜetowej
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” - otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały budŜetowej
„Przychody i rozchody budŜetu w 2008r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5
do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Starz
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Poz. 449
Załączniki do uchwały Nr 31/XXII/2008
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 24 listopada 2008r.

Załącznik Nr 1
Dochody:
Dział Rozdział
600
60016

§

0690
750
75023
0920
756
75615
0910
75616
0340
0360
0500
75618
0400
0460
0480
75621
0020
801
80101
0690
0750
0920
80104
0830
852
85228
0830
854
85415
2030

Treść
Zwiększenia Zmniejszenia
Transport i łączność
3 000,00
Drogi publiczne gminne
3 000,00
Wpływy z róŜnych opłat
3 000,00
Administracja publiczna
40 000,00
Urzędy gmin
40 000,00
Pozostałe odsetki
40 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
76 600,00
4 500,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
2 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
26 000,00
Podatek od środków transportowych
7 000,00
Podatek od spadków i darowizn
4 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
15 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
37 600,00
2 500,00
Wpływy z opłaty produktowej
2 500,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
33 000,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu
4 600,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
13 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
13 000,00
Oświata i wychowanie
15 100,00
Szkoły podstawowe
13 900,00
Wpływy z róŜnych opłat
50,00
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
13 200,00
Pozostałe odsetki
650,00
Przedszkola
1 200,00
Wpływy z usług
1 200,00
Pomoc społeczne
1 200,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 200,00
Wpływy z usług
1 200,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
3 813,00
Pomoc materialna dla uczniów
3 813,00
Dotacje celowqe przekazane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin
3 813,00
Ogółem dochody
139 713,00
4 500,00

Ogółem zwiększenia dochodów 135 213,00

Załącznik Nr 2
Wydatki:
Dział Rozdział
010
01010

01030

§

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną
jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą na inwe6640 stycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień.
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwe6650 stycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Izby rolnicze
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Zwiększenia Zmniejszenia
1 000 500,00 1 000 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
500,00
500,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29
600
60016
6050
801
80101
3020
4010
4110
4120
4210
4280
4300
4370
4440
4740
4750
80103
3020
4010
4260
4440
80104
4010
4120
80110
4010
4110
4120
80146
4300
851
85154
4300
852
85219
4210
85228
3020
85295
4113
4123
4173
4213
854
85415
3240
900
90015
4260
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Transport i łączność
105 000,00
Drogi publiczne gmninne
105 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
105 000,00
Oświata i wychowanie
6 650,90
Szkoły podstawowe
2 665,20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
265,20
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
2 100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
535,70
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup energii
120,86
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
414,84
Przedszkola
3 450,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3 000,00
Składki na fundusz pracy
450,00
Gimnazja
0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
0,00
Zakup usług pozostałych
Ochrona zdrowia
4 600,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4 600,00
Zakup usług pozostałych
4 600,00
Pomoc społeczna
2 336,09
Ośrodki pomocy społecznej
1 000,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
1 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
200,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
200,00
Pozostała działalność
1 136,09
Składki na ubezpieczenia społeczne
66,16
Składki na fundusz pracy
10,63
Wynagrodzenie bezosobowe
1 059,30
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Edukacyjna opieka wychowawcza
3 813,00
Pomoc materialna dla uczniów
3 813,00
Stypendia dla uczniów
3 813,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
20 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
20 000,00
Zakup energii
20 000,00
Ogółem wydatki
1 142 399,99

212 150,90
126 615,20
13 864,32
64 850,00
40 110,88
300,00
1 900,00
90,00
300,00
5 000,00
200,00
3 535,70
1 535,70
2 000,00

81 000,00
64 000,00
15 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00

1 136,09

1 136,09

1 136,09

1 213 286,99

Ogółem zmniejszenia wydatków 70 887,00

Załącznik Nr 3
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1.

010

01010

2.

010

01010

3.

010

01010

Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne
nakłady
finansowe

4
5
Budowa kanalizacji Kamionki-Czerwona Górka- 3 245 382,00
Jęgrzna-Oselków
Budowa kanalizacji Łączna6 000 000,00
Gózd
Budowa sieci kanalizacyjnej Występa-Zalezianka9 000 000,00
Podłazie-Podzagnańszcze
2008-2010

wydatki
poniesione do
31.12.2007r.

rok
budŜetowy
2008
(8+9+10+11)

6

7

1 762 182,00 1 000 000,00
68 800,00

63 000,00

0,00

150 000,00

dochody
własne
jst
8
929 245,00

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
środki
kredyty
i środki
wymienione
i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
z innych źr.*
pkt 2 i 3
9
10
11
70 755,00

63 000,00
150 000,00

2009r.

2010r.

wydatki do
poniesienia
po 2010 roku

12

13

14

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
15

483 200,00

0,00

Urząd Gminy

1 800 000,00

4 068 200,00

Urząd Gminy

8 700 000,00

150 000,00

Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29
1
4.

2
600

3
60016

5

600

60016

6

754

75412

7

801

80110

Ogółem

4
5
Budowa drogi Ostrów
1 500 000,00
Budowa drogi Osełków3 500 000,00
Stawik-Jaśle
Budowa garaŜu OSP
150 000,00
Budowa gimnazjum wraz z
12 200 000,00
kompleksem oświatowym
35 595 382,00

6
119 150,00
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8

9
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10

11

0,00

74 018,00

100 000,00

95 000,00

17 353,00

20 000,00

20 000,00

5 000,00

991 247,00

500 000,00

0,00

500 000,00

3 032 750,00 1 833 000,00 1 107 245,00

725 755,00

12
80 000,00

13
1 300 850,00

100 000,00

3 225 982,00

112 647,00

0,00

5 458 753,00

3 050 000,00

14

15
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy

2 200 000,00

0,00 16 734 600,00 11 795 032,00

Urząd Gminy
x

Finansowanie budowa kanalizacji Kamionki-Czerwona Górka-Jegrzna 10.000 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Załącznik Nr 4
Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.
w złotych
Lp.

Dział

1
2
1.
010
2
750
3
010
4
600
5
926
6.
600
7.
852
Ogółem

Rozdz.

3
01010
75023
01095
60095
92695
60016
85295

Nazwa zadania inwestycyjnego

4
Budowa wodociągu Czerwona Górka
Informatyzacja Urzędu Gminy
Zakup sprzętu technicznego do organizowania imprez kulturalnych
Budowa chodnika w miejscowości Kamionki
Zakup kosiarki
Budowa drogi gminnej Gózd-Jęgrzna
Zakup wyparzarki do naczyń

rok
budŜetowy
2008
(7+8+9+10)
6
240 500,00
17 000,00
19 300,00
125 000,00
10 000,00
310 000,00
9 600,00
731 400,00

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
środki
dochody
kredyty
i środki
wymienione
własne
i poŜyczki
pochodzące
w art. 5 ust. 1
jst
z innych źr.*
pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10
40 500,00 200 000,00
17 000,00
0
0,00
0
B - 19300
125 000,00
10 000,00
310 000,00
9 600,00
512 100,00 200 000,00
19 300,00

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
x

Załącznik Nr 5
Przychody i rozchody budŜetu w 2008r.
w złotych
Lp.
1

2
Przychody ogółem:

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

Treść

Klasyfikacja
§
3

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

Kwota
2008r.
4
3 486 145,00
2 942 900,00

543 245,00
929 245,00
470 000,00
459 245,00

w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w kaŜdym z występujących paragrafów
przychodów osobno

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29
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Załącznik Nr 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.
w złotych
z tego:
w tym:
Nazwa zadania

Dział

1
Budowa dróg powiatowych
Budowa kanalizacji Czerwona Górka-Jegrzna-Osełków

2
600
010

Rozdział

3
60014
01010

Dochody
ogółem

§

4

5

Wydatki
ogółem

6
495 000,00
1 000 000,00
1 495 000,00

Wydatki
bieŜące

wynagrodzenia

pochodne od
wynagrodzeń

dotacje

7

8

9

10

0,00

0,00

wydatki
na obsługę
długu
(odsetki)
11

0,00

wydatki
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
12

Wydatki
majątkowe

13
495 000,00
1 000 000,00
0,00 1 495 000,00

450
UCHWAŁA Nr XIX/113/2008
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 9 grudnia 2008r.
sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy 2008 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 165 i art. 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) Rada Gminy w Łopusznie uchwala,
co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych:
1) w dziale 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę
816 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych:
1) w dziale 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę
816 zł
2) w dziale 900 rozdział 90095 § 6210 o kwotę
4 392 zł
3) w dziale 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę
2 500 zł
4) w dziale 926 rozdział 92695 § 2820 o kwotę
50 000 zł
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych:
1) w dziale 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę
4 392 zł
2) w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę
2 500 zł

3) w dziale 853 rozdział 85311 § 2820 o kwotę
50 000 zł
§ 4. Zmienia się załącznik pn. Dotacje celowe do Uchwały BudŜetowej na 2008r. tj.
a/ Dotacje celowe,
- gdzie w wierszu 1 dopisuje się zadanie
p.n. „Zakup pieca c.o. - kocioł Dworek do
budynku po byłej szkole w Antonielowie” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej
Uchwały Rady Gminy
- natomiast w wierszu trzecim zamienia
się Rehabilitację zawodową i społeczna
osób niepełnosprawnych na Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zgodnie
z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały Rady
Gminy.
§ 5. Ustala się plan
1. dochodów budŜetowych na kwotę 21 120 588 zł,
2. wydatków budŜetowych na kwotę 28 234 583 zł,
w tym wydatków majątkowych na kwotę
8 299 556 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: D. Łukasik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/113/2008
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 9 grudnia 2008r.

Dotacje celowe
w złotych
Lp. Dział Rozdział

Jednostka otrzymująca dotację

1
1
2
3

2
900
851
926

4

926

92604

Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej

5
926
6
600
7
600
Ogółem

92695
60014
60014

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Remont drogi powiatowej Nr 0405T Kuzniaki-Dobrzeszów, Sarbice Mnin
Przebudowa drogi powiatowej Jasień - Antonielów

*

3
90095
85121
92695

Nazwa zadania
4
Zakup pieca c.o dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie
Leczenie profilaktyczne - GOZ Łopuszno
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

5
Zakład Gospodarki Komunalnej /§ 6210/
Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie
Wyłonione w drodze konkursu
Gminny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy
/§ 6210/
GLKS „ZRYW” Łopuszno
Starostwo Powiatowe w Kielcach /§ 6620/
Starostwo Powiatowe w Kielcach /§ 6620/

Kwota dotacji Kwota dotacji
na zadania
na zadania
bieŜące
inwestycyjne
6
7
4 392
50 000
50 000
70 000
35 000

135 000

256 623
200 000
531 015

w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych w 2008r, realizowanych w trybie ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać „wyłoniona w drodze konkursu”

451
UCHWAŁA Nr XXV/84/08
RADY GMINY ŁUBNICE
z dnia 1 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.. Nr 142 poz. 1591
z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 182,
184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z
późn. zm.) Rada Gminy w Łubnicach uchwala co
następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budŜecie gminy na 2008 rok o kwotę - 91.102 zł.
W dziale 852 - „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej”
w § 2030 o kwotę - 6.630 zł.
w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”
w § 2030 - o kwotę 29.000 zł.
W dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej”
w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność”
w § 2008 - o kwotę - 49.497 zł.
w § 2009 - o kwotę - 5.434 zł.
W dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
w rozdziale 75618 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”
w § 0480 - o kwotę - 541 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budŜecie gminy na 2008 rok o kwotę - 91.102 zł.
w dziale 852 - „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej”
w § 4010 o kwotę - 5.600 zł.
w § 4110 o kwotę - 860 zł.
w § 4120 - o kwotę - 170 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie obsługi
zadań realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność”
§ 4220 - o kwotę - 29.000 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
W dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej”
w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność”
w § 4178 - o kwotę - 30.300 zł
w § 4218 - o kwotę - 21.607 zł.
w § 4268 - o kwotę - 1.100 zł.
w § 4308 - o kwotę - 1.504 zł.
w § 4418 - o kwotę - 420 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
projektów pod nazwą:
- Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie - realizowany przez OPS.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29

-

Raźnym krokiem z małej Ojczyzny do wielkiej
Europy - realizowany przez Szkołę Podstawową w Budziskach.
W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”
w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
w § 4210 - o kwotę - 541 zł.
z przeznaczeniem na wydatki związane z problemem alkoholowym.
§ 3. Zmniejsza się plan dochodów w budŜecie gminy na 2008 rok o kwotę - 333.410 zł.
W dziale 852 - „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85212 - „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
w § 2010 - o kwotę - 320.000 zł.
w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
w § 2010 - o kwotę - 2.156 zł.
w rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
w § 2010 - o kwotę - 1.540 zł.
w dziale 801 - „Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”
w § 2030 - o kwotę - 9.714 zł.
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków w budŜecie gminy na 2008 rok - o kwotę - 333.410 zł.
W dziale 852 - „Pomoc społeczna”
W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
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w § 4010 - o kwotę - 5.415 zł.
w § 4110 - o kwotę - 1.373 zł.
w § 4120 - o kwotę - 220zł.
w § 4210 - o kwotę - 592 zł.
w § 4300 - o kwotę - 2.000 zł.
w § 3110 - o kwotę - 310.400 zł.
w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
w § 3110 - o kwotę - 2.156 zł.
w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
w § 3110 - o kwotę - 1.540 zł.
w dziale 801 - „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”
w § 4010 - o kwotę - 8.366 zł
w § 4110 - o kwotę - 1.144 zł.
w § 4120 - o kwotę - 204 zł.
PowyŜszych zmian w planie dotacji celowych
dokonuje się na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty.
§ 5. Dokonuje się zmian w budŜecie gminy
między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Komasara
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/84/08
Rady Gminy Łubnice
z dnia 1 grudnia 2008r.

Dział
010
400
750
750
750
801
801
801
801
801
801
801
801
801

Rozdział
01030
40002
75023
75023
75023
80101
80101
80101
80101
80110
80110
80113
80148
80148

Paragraf
2850
4260
4010
4120
4110
4110
4210
4260
4300
3020
4260
4010
4010
4120

Zwiększenie

Zmniejszenie
1.313
1.313
17.300
700
18.000
11.500
5.000
9.000
8.000
1.000
22.000
3.000
7.000
500

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29
851
851
851
851
852
852
853
852
852
852
852
852

85153
85153
85154
85154
85202
85214
85395
85219
85295
85295
85219
85219
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4210
4300
4210
4300
4330
3110
3119
4010
4210
4220
4110
4120

2.140
2.140
3.246
3.246
5.910
3.300
3.300
7.260
27.000
27.000
1.500
150
95.909

95.909

452
UCHWAŁA Nr XXV/85/08
RADY GMINY W ŁUBNICACH
z dnia 1 grudnia 2008r.
w sprawie rozdysponowania rezerwy budŜetowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 roku Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) i art. 182, 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Łubnicach uchwala co następuje:

w dziale 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
w rozdziale 40002 - „Dostarczanie wody”
w § 6060 - o kwotę - 35.000 zł.
z przeznaczeniem na zakup samochodu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budŜecie gminy o kwotę - 35.000 zł.
w dziale 758 - „RóŜne rozliczenia”
w rozdziale 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe”
w § 4810 - o kwotę - 35.000 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: M. Komasara

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜecie
gminy o kwotę - 35.000 zł.

453
UCHWAŁA Nr XXV/140/2008
RADY GMINY MIRZEC
z dnia 3 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2001 roku (Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165,
art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 13 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249 poz. 2104 z póŜn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu
gminy o kwotę 2.000 zł,Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.000 zł
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 2.000 zł
§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.000 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29
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§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
gminy o kwotę: 2.000 zł,Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.000 zł
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 2.000 zł

Poz. 453

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 2.000 zł
§ 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budŜetu gminy:
/w zł,-/

Dz. Rozdz.
020
02001

§
0750

700
70005
0750
750
75011
2360
75023
0970
756
75615
0310
75616
0310
0320
0340
0430
0500
0690
0910
75618
0490
75621
0020
758
75814
0920
852
85212
0920
85228
0830

Treść

Zmniejsza się Zwiększa się

Leśnictwo
Gospodarka leśna
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin
Wpływy z róŜnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy róŜnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
Podatek dochodowy od osób prawnych
RóŜne rozliczenia
RóŜne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Pozostałe odsetki
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług

1.000,-

3.500,-

1.500,-

700,-

50.000,-

15.000,40.700,5.000,100,10.000,1.000,3.300,1.000,5.000,5.000,-

1.000,3.000,-

§ 4. Dokonać przeniesienia planu wydatków budŜetu gminy:
/w zł,-/
Dz. Rozdz.
600
60016

§

Treść

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

§ 5. W związku z wprowadzonymi zmianami w
§ 2 i § 4 tejŜe Uchwały dokonuje się zmiany:
1. Załącznika nr 2 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”

Zmniejsza się Zwiększa się

5.000,5.000,-

do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/133/2008
z dnia 19 listopada 2008 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej Uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29
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§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.

Poz. 453 i 454

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Kruk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/140/2008
Rady Gminy Mirzec
z dnia 3 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
w złotych
Lp. Dział Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

1

2

3

1.

010

01010

Kanalizacja gminy 2002-2010

2.

600

60013

Budowa chodnika Tychów StaryMirzec Majorat 2005-2008

3.

600

60014

4.

600

60016

5.

801

80101

6.

801

80104

7.

801

80110

8.

900

90015

4

Przebudowa drogi Powiatowej
Mirzec-Wąchock
Przebudowa drogi gminnej we wsi
OstroŜanka
Zagospodarowanie terenu wraz z
budową boisk sportowych placu
zabaw i parkingu - Szkota Podstawowa Tychów Nowy 2006-2009
„Budowa Przedszkola Publicznego w
Mircu z jednym oddziałem dla dzieci
niepełnosprawnych z niezbędną infrastrukturą, parkingami oraz placami
zabaw, boiskami i górką saneczkową”
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Mirzec
2006-2009
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 2006-2008
Ogółem

Łączne
wydatki
nakłady
poniesione do
finansowe 31.12.2007r.
5

rok
budŜetowy
2008
(8+9+10+11)

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
środki
dochody
kredyty
i środki
wymienione
własne
i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
jst
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
8
9
10
11
A.
B.
2000
64 332
C.
D.
A.
B.
125 118
810 782
C.
D.

6

7

1 316 532

605 295

66 332

1 784 245

848 345

935 900

-

147 000

147 000

5 000

5 000

647 000
1 700 000

0

1 242 018

21 516

23 500

23 500

2 976 555

36 162

506 000

506 000

2 345 607

34 525

10 000

10 000

556 264

256 264

300 000

300 000

12 568 221

1 802 107

1 993 732

1 180 950

wydatki do
poniesienia
po 2010 roku

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

2009r.

2010r.

12

13

13

200 000

Urząd Gminy

444 905

Urząd Gminy

500 000
65 000
A.
B.
C.
D.

1 630 000

Urząd Gminy

1 197 002

Urząd Gminy

2 434 393

Urząd Gminy

2 301 082

Urząd Gminy

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

810 782

2 000

6 877 382

265 000

1 630 000

x

454
UCHWAŁA Nr XXII/155/2008
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 20 listopada 2008
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 40 ust. 2
pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 110 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728) w związku
z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007
roku - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192 poz. 1378 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach przyjętego uchwałą Nr XXXVII/212/2005 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2005 roku wprowadza się
następujące zmiany:
1. w § 1 po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 - o treści;
„4. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o
pomocy osobom uprawnionym do alimen-

tów (Dz. U. z 2007r. Nr 192 poz. 1378 z późn.
zm.)”
2. w § 10 dodaje się zapis, o treści:
„- przyznawanie i udzielanie pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji,
- podejmowanie działań wobec dłuŜników
alimentacyjnych (windykacja).”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą
od 01 października 2008 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Lelonek

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 29
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455
UCHWAŁA Nr XXII/159/2008
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 20 listopada 2008r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22,
art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach
uchwala, co następuje:

2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Nagłowice wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się punkt 6 w brzmieniu: „6. Lokalna
Grupa Działania Stowarzyszenie „Ziemia Jędrzejowska - GRYF””
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. W Załączniku Nr 3 do Statutu Gminy
Nagłowice wprowadzonego Uchwałą Nr III/9/2002
Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 listopada
2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Nagłowice wprowadza się następujące zmiany:
1) Wykreśla się punkt 7 z zachowaniem pozostałych punktów

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia

§ 2. W Załączniku Nr 5 do Statutu Gminy
Nagłowice wprowadzonego Uchwałą Nr III/9/2002
Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 listopada

Przewodniczący Rady Gminy: S. Lelonek

456
OGŁOSZENIE
STAROSTY KAZIMIERSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu
pomocy społecznej w 2009r.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) ustalam średni miesięczny koszt utrzymania miesz-

kańca w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach
na 2009r. w wysokości 2.239,87 zł.
Ogłoszenie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Starosta Powiatu: J. Nowak

457
OGŁOSZENIE
STAROSTY KAZIMIERSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce
opiekuńczo-wychowawczej w 2009r.
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) - ustalam
średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w

Zespole Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej na 2009r. w wysokości 2.199,06 zł.
Ogłoszenie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Starosta Powiatu: J. Nowak
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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. 426 w godzinach pracy Urzędu
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