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2331
UCHWAŁA Nr XXXIV/231/2009
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE
z dnia 24 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę OŜarów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 30 ust. 6 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r; Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela” oraz
przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z roku 2005,
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP w OŜarowie oraz Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w
OŜarowie. Rada Miejska uchwala co następuję:

§ 1. Uchwala regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę OŜarów
stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi OŜarowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/231/2009
Rady Miejskiej w OŜarowie
z dnia 24 kwietnia 2009r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
na terenie Gminy OŜarów w roku 2009.
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1. Regulamin określa wysokość stawek,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania
i wypłacania: 1. dodatku za wysługę lat, 2. dodatku motywacyjnego 3. dodatku funkcyjnego

4. dodatku za warunki pracy 5. wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 2. Wysokość oraz warunki nabywania
przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę
lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczy-

ciela oraz § 7 ust. 1-4 rozporządzenia MENiS z
dnia 31 stycznia 2005r.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 3. Warunkiem przyznania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego jest: 1. Uzyskiwanie
szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, to jest: 1) uzyskiwanie

przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości
oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osiągnięć dydaktyczno wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promo-
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cji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach, 2) skuteczne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami, 3) pełne rozpoznawanie środowiska
wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki. 2. Wprowadzanie innowacji
pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania. 3. ZaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 - Karty Nauczyciela,
to jest: 1) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych,
2) udział w zespołach rady pedagogicznej, komisjach stałych i doraźnych, 3) opiekowanie się
samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, 4) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, aktywne
uczestnictwo w róŜnych formach wewnątrz
szkolnego doskonalenia nauczycieli, 5) inicjowanie i stałe bezpłatne prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych,
6) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły. 4. Szczegółowe efektywne
wypełnianie zadań i obowiązków związanych z
powierzonym stanowiskiem to jest: 1) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków, 2) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, 3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 4) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń,
pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń
szkolnych, 5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, 6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
słuŜbowych i powierzonych obowiązków,
7) przestrzeganie dyscypliny pracy, 8) posiadanie co najmniej wyróŜniającej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 5. Realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej. 1) skuteczne przeciwdziałanie agresji,
patologiom i uzaleŜnieniom, 2) inicjowanie dzia-
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łań z zakresu regionalizmu lub proekologii
6. Dodatkowymi warunkami przyznania dodatku
motywacyjnego dla dyrektorów są: 1) prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z
obowiązującym prawem, 2) celowe i oszczędne
wydatkowanie środków, racjonalne gospodarowanie majątkiem placówki, 3) wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwanie pozabudŜetowych środków
finansowych 4) skuteczne i oszczędne prowadzenie polityki kadrowej,
§ 4. 1. Fundusz dodatku motywacyjnego
tworzy się w ramach przyznanych szkole środków na wynagrodzenia i wynosi: 1) Na jeden
etat kalkulacyjny nauczyciela - 5 % 2) Na jeden
etat kalkulacyjny dyrektora - 15 %. ich wynagrodzenia zasadniczego 2. Dodatek motywacyjny
dla nauczyciela nie moŜe być wyŜszy: 1) w szkołach funkcjonujących na terenie wiejskim niŜ 15 %
2) w szkołach funkcjonujących na terenie OŜarowa
niŜ 25 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 5. .Dodatek motywacyjny przyznaje się
na czas określony, nie krótszy niŜ trzy miesiące i
nie dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny. 2. Dodatek
motywacyjny dla nauczycieli i wicedyrektorów
przyznaje dyrektor szkoły lub przedszkola w granicach środków przyznanych uchwałą budŜetową. 3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora ustala i przyznaje Burmistrz OŜarowa w granicach
środków przyznanych uchwałą budŜetową.
4. Nauczycielom dopełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły, w której uzupełnia etat. 5. Nauczycielom
przeniesionym do pracy w innej szkole zgodnie z
art. 18 Karty Nauczyciela, dodatek motywacyjny
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej. 6. O przyznaniu dodatku
motywacyjnego nauczyciel lub dyrektor szkoły
powiadamiany jest na piśmie. 7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłat
wynagrodzenia.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze przysługuję dodatek
funkcyjny: 1) dyrektorowi: a) szkoły powyŜej
16 oddziałów w wysokości od 40 do 80 %, b)
szkoły od 4-7 oddziałów w wysokości od 30 do
60 %, c) przedszkola powyŜej 6 oddziałów w
wysokości od 20 do 50 %, 2) wicedyrektorowi: a)
szkoły w wysokości od 20 do 40 %, b) przedszkola w wysokości od 10 do 20 %, 3) kierownikowi
świetlicy z doŜywianiem w wysokości od 5 do

15 % wynagrodzenia nauczyciela staŜysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem
pedagogicznym. 2. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe nauczycielom, którym powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie. 3. Dodatek
funkcyjny dla dyrektorów szkól i przedszkola
przyznaje burmistrz a dla wicedyrektorów i dla
pozostałych osób sprawujących funkcje kierownicze dyrektor szkoły i przedszkola,
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§ 7. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym Ŝe nauczycielowi któremu powierzono: 1) wychowawstwo klasy w szkole podstawowej i 2) liceum: a) liczącej do 10 uczniów w wysokości do 3 %, b) liczącej do 20 uczniów w wysokości do 4 %, c) liczącej powyŜej 20 uczniów w
wysokości do 5 %, 3) wychowawstwo klasy w
gimnazjum w wysokości do 7 %, 4) wychowawstwo oddziału przedszkolnego w przedszkolach w
wysokości do 6 % na oddział, natomiast przy
szkołach w wysokości do 3 % na oddział.
5) funkcję opiekuna staŜu w wysokości do 4 %,
wynagrodzenia nauczyciela staŜysty z tytułem
zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym,

Poz. 2331 i 2332

rowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeŜeli
powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca
- od tego dnia. 2. Dodatki funkcyjne, o których
mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w
okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa klasy lub funkcji opiekuna staŜu z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od
tego dnia.
§ 9. 3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia
obowiązków opiekuna staŜu przysługuje jeden
bez względu na liczbę osób odbywających staŜ
powierzonych danemu nauczycielowi. 4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.

§ 8. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 6 i 7 powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nastąpiło powierzenie stanowiska kie-

Rozdział V
Dodatki za warunki pracy
§ 10. 1. Dodatek za trudne warunki pracy
przysługuje nauczycielom za prowadzenie:
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do nauczania specjalnego w wysokości 20 % stawki godzinowej, 2) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych w wysokości 10 % stawki godzinowej
2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z

którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek za warunki pracy, o którym mowa w
ust. 2 ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora - Burmistrz OŜarowa. 4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu zgodnie z zapisem w dzienniku zajęć.

Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw
wypłaca się według stawki osobowego zaszere-

gowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku
za warunki pracy

2332
UCHWAŁA Nr XXXIV/232/2009
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE
z dnia 24 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę OŜarów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycz-

nia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada
Miejska uchwala co następuje:
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§ 1. Uchwala regulamin przyznawania i
wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę OŜarów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi OŜarowa.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/232/2009
Rady Miejskiej w OŜarowie
z dnia 24 kwietnia 2009r.

Regulamin przyznawania, wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta i Gminy OŜarów
§ 1. 1. Do członków rodziny nauczyciela
uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z
nim zamieszkujących: 1) małŜonka. 2) rodziców
nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, 3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małŜonka
dzieci do ukończenia 18 roku Ŝycia lub do czasu
ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej
lub ponadgimnazjalnej nie dłuŜej jednak niŜ do
ukończenia 21 roku Ŝycia, 4) pozostające na
utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego
małŜonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyŜszych nie
dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 25 roku Ŝycia.
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów. 2. O zaistniałej zmianie
liczby członków rodziny o których mowa w ust.
1, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ
prowadzący szkołę.
§ 2. 1 Dodatek o którym mowa w § 1 wypłacany jest co miesiąc a jego wysokość uzaleŜniona jest od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie: 1) przy
jednej osobie w rodzinie - 20 zł 2) przy dwóch
osobach w rodzinie - 25 zł 3) przy trzech osobach
w rodzinie - 30 zł 4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 35 zł 2. Nauczycielowi i jego
współmałŜonkowi będącemu takŜe nauczycielem stale z nim zamieszkałym, przysługuje tylko

jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 1. MałŜonkowie wspólnie określają
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
4. Wypłata dodatku następuje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym złoŜono wniosek o jego przyznanie.
§ 3. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach: 1) nie świadczenia pracy, za
które przysługuje wynagrodzenie, 2) pobierania
zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, przeszkolenia wojskowego. W przypadku gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby wojskowej zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek
wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca okresu na
który umowa ta została zawarta. 2. Dodatek
mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela lub wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałŜonkami.
§ 4. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi szkoły lub
przedszkola Burmistrz OŜarowa.
§ 5. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest
miesięcznie z dołu.
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2333
UCHWAŁA Nr XXIII/94/09
RADY GMINY MOSKORZEW
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591)
oraz art. 2 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się przebieg istniejących
dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg
gminnych uchwałą Nr 216/XXXI/02 Rady Gminy
w Moskorzewie z dnia 19 czerwca 2002r. w
sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/92/09 Rady
Gminy Moskorzew z dnia 25 marca 2009 roku w
sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg
gminnych.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Kułaga

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

 14495 

Poz. 2333
Załącznik Nr 1
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Rady Gminy Moskorzew
z dnia 28 kwietnia 2009r.
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2334
UCHWAŁA Nr XXIII/96/09
RADY GMINY MOSKORZEW
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
w związku z art. 165, art. 173 ust. 1, art. 184 ust.
1 pkt. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 lit. b, 11, 13, 15, ust. 2
pkt. 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust 2 pkt. 1, pkt. 2,
art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249,
poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się do budŜetu dotacje:
a/ zwiększa się dochody:
- w dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 - 4.193,00 zł
b/ zwiększa się wydatki:
- w dz. 751 rozdz. 75113 § 4210 - 2.100,00 zł
- w dz. 751 rozdz. 75113 § 4300 - 1.893,00 zł
- w dz. 751 rozdz. 75113 § 4410
- 200,00 zł

2. Dokonać sprostowania w uchwale
Nr XXI/86/09 z dnia 23 lutego 2009r. poprzez
nadanie nowego brzmienia:
- w § 2 ust 3 załącznik nr 4, 4a, 4b otrzymuje
brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 uchwały Nr XXII/90/09 prostuje się zapis: jest „w załączniku Nr 1 w dz. 853 rozdz.
85295”; winno być: „dz. 853 rozdz. 85395”.
§ 2. Sprawozdanie z wykonania uchwały
złoŜy Wójt Gminy przy sprawozdaniu rocznym z
wykonania budŜetu gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Kułaga
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Rady Gminy Moskorzew
z dnia 28 kwietnia 2009r.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/86/09
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 23 lutego 2009r.
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Rady Gminy Moskorzew
z dnia 23 lutego 2009r.
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Rady Gminy Moskorzew
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2335
UCHWAŁA Nr XXIII/97/09
RADY GMINY MOSKORZEW
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponad wymiarowe, i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
a takŜe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŜn. zm.) oraz art. 30
ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 - Karty Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
Rada Gminy Moskorzew uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się zasady przyznawania nauczycielom szkół na terenie Gminy Moskorzew
dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie
za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz szczegółowe

zasady przyznawania i wpłacania dodatku mieszkaniowego.
§ 2. Regulamin określony w § 1 został
uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszających nauczycieli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moskorzew.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia z mocą obowiązującego od dnia
1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Kułaga
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/97/09
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 28 kwietnia 2009r.

Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
1) rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 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 z późn. zm.)
2) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub
placówek, dla której organem prowadzącym
jest Gmina Moskorzew,

3) dyrektorze - naleŜy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 2,
4) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
5) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę
6) uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka,
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w Karcie Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
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Dodatek za wysługę lat
§ 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za
dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu
nie zdolności do pracy na skutek choroby lub

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

Dodatek motywacyjny
§ 3.1. 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 albo sukcesami w konkursach, zawodach, 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 przygotowywanie się do przydzielonych i obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania
e) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych,
f) prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,
g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
h) przestrzeganie dyscypliny pracy
3. ZaangaŜowanie w realizację czynności i
zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2, pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracy komisji przedmiotowych i
innych zespołów nauczycielskich,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
4. Szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem,
5. Realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ
prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej
polityce oświatowej.
6. W przypadku nauczycieli którym powierzono funkcję dyrektora, przy ustalaniu dodatku
motywacyjnego naleŜy uwzględnić:
- inicjowanie i skuteczne przeprowadzanie działań związanych z pozyskiwaniem dodatkowych
środków, w szczególności w ramach programów rządowych i finansowanych przez Unię
Europejską - umoŜliwiających np. organizację
zajęć pozalekcyjnych, przede wszystkim sportowo-kulturalnych, a takŜe z zakresu edukacji
prozdrowotnej i proekologicznej
§ 4.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznawany jest w wysokości do 7 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie
dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając kryteria o których mowa w § 2, ustala dyrektor po konsultacji z Wójtem Gminy, a w stosunku
do dyrektora - Wójt Gminy.
4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla
nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, v-ce dyrektora (zastępcy), a takŜe inne
stanowisko kierownicze lub obowiązki uprawniające do jego otrzymania - określa się jako odsetek (%) naliczony od minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z
wyŜszym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w
załączniku do rozporządzenia o liczbie oddziałów
od 1 do 14 - w wysokości od 10 % - 45 %
2. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe
nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość
szkoły, liczbę uczniów, złoŜoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i
społeczne w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora - Wójt Gminy
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 2 oraz z-cy dyrektora szkoły - dyrektor szkoły.

cyjny, z tym, Ŝe nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy w wysokości 3 % miesięcznie,
2) funkcję opiekuna staŜu w wysokości 1 %
miesięcznie średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego, o którym mowa w
art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 6.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 4, powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w
ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze
oraz od pierwszego dnia miesiąca następnego
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.

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe
zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkDodatek za warunki pracy
§ 7.1. Nauczycielowi pracującemu w trudnych i uciąŜliwych warunkach przysługuje z tego
tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Wysokość dodatku wynosi:
a) za kaŜdą godzinę zajęć rewalidacyjnowychowawczych z dziećmi i młodzieŜą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim 10 % wynagrodzenia za godzinę ponadwy-

miarową wg osobistego zaszeregowania nauczyciela
b) za kaŜdą godzinę prowadzoną w klasach
łączonych - 5 % wynagrodzenia za godzinę
ponadwymiarową, pod warunkiem realizacji
odrębnych programów nauczania
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mno-

Ŝąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godz. liczy się za pełną godzinę.
§ 9. Wynagrodzenie za godziny doraźnych
zastępstw, o których mowa w § 8, przysługuje za
godziny faktycznie zrealizowane, przydzielone
po 5 dniach nieobecności danego nauczyciela.
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lane nauczycielom przez dyrektora w ramach ich
40 godzinnego tygodniowego wymiaru czasu
pracy (do 2 godzin zastępstw w tygodniu dla
jednego nauczyciela).

§ 11. Godziny doraźnych zastępstw zrealizowane do 5 dni są bezpłatne - są one przydzieNagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 12.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w
rocznym planie finansowym szkoły, z tym Ŝe:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektora
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody Wójta.

2) otrzymywania w danym roku szkolnym dodatku motywacyjnego przez co najmniej
sześć miesięcy,
3) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej.

2. Nagroda moŜe zostać przyznana nauczycielowi po przepracowaniu przez niego w
szkole co najmniej jednego roku.

4. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz Wójta Gminy,
2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 Wójt Gminy.

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzaleŜnione jest w szczególności od:
1) posiadania wyróŜniającej oceny pracy,

§ 13. Nagrody, o których mowa w § 12, są
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą Wójta Gminy moŜe przyznać nauczycielowi
nagrodę w innym czasie.

Dodatek mieszkaniowy
§ 14.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin w Zespole
Placówek Oświatowych w Moskorzewie, i Zespole Placówek Oświatowych w Chlewicach,
posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł.
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 15 zł.
3) przy trzech osobach w rodzinie - 20 zł.
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Zarząd Oddziału
42-258 MOSKORZEW
tel. 35 420 80
woj. świętokrzyskie

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 25 zł.
3. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącego takŜe nauczycielem, przysługuje tylko
jeden dodatek mieszkaniowy. MałŜonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie
wypłacał dodatek mieszkaniowy.
4. Dodatek mieszkaniowy przyznaje nauczycielowi - dyrektor, natomiast dyrektorowi Wójt Gminy.
Regulamin uzgodniono na spotkaniu z przedstawicielami Związków Zawodowych w dniu
08 kwietnia 2009r.
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
KOMISJA ZAKŁADOWA
Pracown. Oświaty i Wychowania
29-130 MOSKORZEW
[Jeden podpis nieczytelny - przyp. red.]

[Jeden podpis nieczytelny - przyp. red.]
WÓJT
inŜ. Jarosław Klimek

Dziennik Urzędowy
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2336
UCHWAŁA Nr XXV/156/2009
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Oksa za 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Oksie uchwala
co następuje:

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15.IV.2009r.

§ 1. Pozytywnie rozpatruje się sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy Oksa za 2008
rok zaopiniowane uchwałą Nr 24/2009 przez

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy: J. Błoński

2337
UCHWAŁA Nr XXV/159/2009
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008
z późn. zm.) Rada Gminy w Oksie uchwala, co
następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w
Oksie Nr XV/103/2008 z dnia 31.III.2008r. w
sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 1. 1/. Ustala się górne stawki opłat za
zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy
w następujących wysokościach:
od pojemnika 120 l. - 12,61 zł /netto/
od pojemnika 240 l. - 24,00 zł /netto/
2/. Za odpady komunalne zbierane i odbierane
w sposób selektywny - bezpłatnie.
3/. Do stawek określonych w ust. 1 nalicza się
obowiązujący podatek VAT.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oksa.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Błoński

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314
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2338
UCHWAŁA Nr XXV/160/2009
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia sieci Przedszkoli publicznych z terenu gminy Oksa
§ 3. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych „zerówek” w szkołach podstawowych:
1. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Oksie obejmujący sołectwa: Błogoszów,
Oksa, Pawęzów, Popowice, Rzeszówek, Tyniec, Tyniec Kolonia.
2. Oddział Przedszkolny w Lipnie podlegający
Szkole Podstawowej w Oksie obejmujący sołectwa: Lipno, Zakrzów, Zalesie.
3. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Węgleszynie obejmujący sołectwa: Rembiechowa do nr 20, Węgleszyn Dębina, Węgleszyn Ogrody, Węgleszyn.
4. Oddział Przedszkolny w Kanicach podlegający Szkole Podstawowej w Węgleszynie
obejmujący sołectwa: Nowe Kanice, Rembiechowa od nr 21, Stare Kanice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 5 oraz
art. 14 ust. 1 i art. 14a ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Z 2007r. Nr 68 poz. 449) Rada Gminy w Oksie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez
Gminę publicznych przedszkoli z terenu Gminy
Oksa:
1. Przedszkole Samorządowe w Oksie obejmujące sołectwa: Błogoszów, Oksa, Pawęzów, Popowice, Rzeszówek, Tyniec, Tyniec Kolonia.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Oksa.

§ 2. Ustala się sieć uzupełniającą publicznych przedszkoli prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego.
1. Przedszkole w Kanicach obejmujące sołectwa: Nowe Kanice, Rembiechowa od nr 21,
Stare Kanice
2. Przedszkole w Lipnie obejmujące sołectwa:
Lipno, Zakrzów, Zalesie.
3. Przedszkole w Węgleszynie obejmujące sołectwa: Rembiechowa do nr 20, Węgleszyn
Dębina, Węgleszyn Ogrody, Węgleszyn.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą
od 1 kwietnia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Błoński

2339
UCHWAŁA Nr XXV/161/2009
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez gminę Oksa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy
(Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z póŜn. zm.) w
związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256
poz. 2572 z póŜn. zm.) Rada Gminy w Oksie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół
prowadzonych przez gminę Oksa oraz ich struktury organizacyjne:
1. Gimnazjum Publiczne w Oksie o strukturze
organizacyjnej kl. I-III
2. Szkoła Podstawowa w Oksie o strukturze
organizacyjnej kl. I-VI

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

 14512 

Poz. 2339, 2340 i 2341

3. Szkoła Podstawowa w Węgleszynie o strukturze organizacyjnej kl. I-VI.

sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę.

§ 2. Granice obwodów publicznych szkół
określa odrębna uchwała.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 września 2009 roku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/38/99 Rady
Gminy w Oksie z dnia 23 marca 1999 roku w

Przewodniczący Rady Gminy: J. Błoński

2340
UCHWAŁA Nr XXV/162/2009
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie określenia obwodów szkół na terenie gminy Oksa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy
(Dz. U. z 2001r Nr 141 poz. 1591 z póŜn. zm) w
związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256
poz. 2572 z póŜn. zm) Rada Gminy w Oksie,
uchwala co następuje:

2. Szkoła Podstawowa w Węgleszynie - do obwodu szkoły naleŜą następujące miejscowości: Węgleszyn, Węgleszyn Dębina, Węgleszyn - Ogrody, Rembiechowa, Nowe Kanice,
Stare Kanice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. Ustala się do szkół z terenu gminy
Oksa następujące obwody:
1. Zespół Placówek Oświatowych w Oksie przy
Pl. M. Reja w skład którego wchodzą:
a/ Gimnazjum Publiczne w Oksie - dla terenu całej gminy Oksa,
b/ Szkoła Podstawowa w Oksie - do obwodu szkoły naleŜą następujące miejscowości: Oksa, Popowice, Rzeszówek, Błogoszów, Pawęzów, Lipno, Zalesie, Zakrzów, Tyniec Kolonia i Tyniec.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy w
Oksie Nr V/37/99 z dnia 23 marca 1999 roku w
sprawie określenia obwodów szkół podstawowych na terenie gminy Oksa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 września 2009 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Błoński

2341
UCHWAŁA Nr XXV/164/2009
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591,. z
późn. zm.) oraz art. 165, ustawy z dnia 30 czerw-

ca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z
2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada
Gminy uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Oksie
Nr XXIII/141/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu na 2009 rok dokonuje się następujących zmian:
§ 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1. Uchwala się dochody budŜetu Gminy na
2009 rok w wysokości
14.392.588 zł.
2. Uchwala się wydatki budŜetu Gminy na 2009
rok w wysokości
16.379.880 zł.
§ 2. W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady
Gminy w Oksie Nr XXIII/141/2009 z dnia 17 lutego 2009r. dokonuje się następujących zmian:
Zwiększa się dochody w dziale:
750 - Administracja publiczna
rozdziale 75023 - Urzędy gmin
§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 4.500 zł
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budŜetu
państwa na realizację z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami o kwotę 5.302 zł
852 - Pomoc społeczna
rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0970 - Wpływy z róŜnych dochodów o kwotę
4.000 zł
§ 3. W załączniku Nr 2 do Uchwały Rady
Gminy w Oksie Nr XXIII/141/2009 z dnia 17 lutego 2009r. dokonuje się następujących zmian:
Zwiększa się wydatki w dziale:
700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 1.500 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł
750 - Administracja publiczna
rozdziale 75023 - Urzędy gmin
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 1.000 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu słuŜby cywilnej o kwotę
1.000 zł
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
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rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
§ 3030 - RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
o kwotę 1.210 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 2.247 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 125 zł
§ 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe o kwotę 500 zł
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 220 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji o kwotę 400 zł
852 - Pomoc społeczna
rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu słuŜby cywilnej o kwotę
2.000 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji o kwotę 2.000 zł
§ 4.1. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne
roczne w 2009 roku otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3a Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2009 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian między działami,
rozdziałami i paragrafami wg załącznika Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Błoński

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314
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Załączniki do uchwały Nr XXV/164/2009
Rady Gminy w Oksie
z dnia 27 kwietnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314
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Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314
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Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314

 14517 

Poz. 2341 i 2342

Załącznik Nr 4

2342
UCHWAŁA Nr XXXIV/135/09
RADY GMINY W SAMBORCU
z dnia 24 kwietnia 2009r.
w sprawie dokonania zmian budŜetu Gminy Samborzec na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) art. 184 ust. 1, pkt 1, 2 i 5
ustawy z dnia 30. czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Z 2005 roku. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.), Rada Gminy Samborzec
uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Gminy Samborzec na
rok 2009 - (zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2).

§ 2. Dokonuje się zmian w planach „Zadania inwestycyjne roczne” (plany po zmianach
przedstawia załącznik nr 3).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Kiliański

Dziennik Urzędowy
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Załączniki do uchwały Nr XXXIV/135/09
Rady Gminy w Samborcu
z dnia 24 kwietnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314
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Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314
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2343
UCHWAŁA Nr XXXIV/136/09
RADY GMINY W SAMBORCU
z dnia 24 kwietnia 2009r.
w sprawie dokonania zmian z planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Samborcu na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) art, 184 ust. 1, pkt 7, ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 roku. Nr 249, poz. 2104 z
późn. zm.), Rada Gminy Samborzec uchwala co
następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7
do uchwały budŜetowej na rok 2009 - „Plan
przychodów i wydatków zakładu budŜetowego -

Zakład Gospodarki Komunalnej w Samborcu”.
Plan przychodów i wydatków po zmianach
przedstawia zał. nr 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Kiliański

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 314
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/136/09
Rady Gminy w Samborcu
z dnia 24 kwietnia 2009r.
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Wójt: J. Klimek
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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