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2407
UCHWAŁA Nr XXXIV/203/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 11 maja 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz. 449), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXI/183/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków
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na 2009r. zwanej dalej „uchwałą” wprowadza
się następujące zmiany: 1. W § 8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Przyjmuje się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
810.000 zł
2) działających na terenie gminy niepublicznych szkół w wysokości 283.478 zł
3) innych podmiotów w wysokości 350.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13”.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe:
dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.700 zł,
rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 9.700 zł,
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę
9.700 zł.
§ 3. Zwiększa się wydatki budŜetowe: dział
801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.700 zł,
rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 9.700 zł,
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
8.000 zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia spo-
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łeczne o kwotę 1.500 zł, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 13 „Dotacje
podmiotowe w 2009r.” do Uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca
2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Stąporków na 2009r., zmienionej uchwałą
Nr XXXIII/196/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 kwietnia 2009r w brzmieniu załącznika
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras
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Poz. 2407 i 2408
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/203/09
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 11 maja 2009r.
zmieniający
Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 marca 2009r.
zmienionej
uchwałą Nr XXXIII/196/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 kwietnia 2009r.

2408
UCHWAŁA Nr XXX/121/09
RADY GMINY ŁUBNICE
z dnia 19 maja 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
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 wydatków w budŜecie gminy na 2009 rok o kwotę - 37.711 zł.

w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną gaz i wodę”
w rozdziale 40002 - „Dostarczanie wody”
w § 4270 - o kwotę - 37.711 zł.
z przeznaczeniem na remont studni.
§ 2. Ustala się przychody pochodzące
z nadwyŜki środków pienięŜnych z lat ubiegłych
§ 957 - „NadwyŜki z lat ubiegłych” - o kwotę 37.711 zł.
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§ 3. Załącznik Nr 2 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011” do uchwały nr XXIX/104/09 Rady
Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 roku
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
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§ 4. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Komasara
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/121/09
Rady Gminy Łubnice
z dnia 19 maja 2009r.
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2409
UCHWAŁA Nr 25/XL/09
RADY GMINY W MNIOWIE
z dnia 21 maja 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d
oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku
z art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r.
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.
1217, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832 i z 2007r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.
984 oraz z 2008r. Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.
1505) - Rada Gminy w Mniowie uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę 810.000 zł.
2. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków określa zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20092011” do uchwały Nr 6/XXXVI/09 Rady Gminy w
Mniowie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Mniów na 2009 rok
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 2 do
niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody
budŜetu” do uchwały Nr 6/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Mniów na

2009 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
6.889.874 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
a) zaciąganych kredytów w kwocie 6.319.874 zł
b) wolnych środków, jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 570 000 zł
2. Przychody budŜetu w wysokości
8.730.000 zł, rozchody w wysokości 1.840.126 zł
zgodnie z zał. Nr 3.
§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego w kwocie 6.319.874 zł
- w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku
ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej w kwocie 0 zł
§ 4. BudŜet gminy po zmianach, globalna
kwota:
dochodów budŜetowych
- 22.845.318 zł
wydatków budŜetowych
- 29.735.192 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: M. Adamczyk
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Załączniki do uchwały Nr 25/XL/09
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 21 maja 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3
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2410
UCHWAŁA Nr XXIX/140/2009
RADY GMINY SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA
z dnia 19 maja 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy w 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51
ust. 1 i 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r.
Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2005r.
Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy - uchwala - co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o kwotę
324.841,- zł
1) w dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę
209.144,- zł
- rozdz. 01095 - Pozostała działalność o
kwotę
209.144,- zł
§ 2010 - o kwotę
209.144,- zł
na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-027/09 z dnia
7 maja 2009r.
2) w dziale 750 - Administracja publiczna o
kwotę
98.720,- zł
- rozdz. 75095 - Pozostała działalność o
kwotę
98.720,- zł
§ 2320 - o kwotę
98.720,- zł
w związku z zawarciem umów nr 4/2009/P
i nr 2/2009 pomiędzy Gminą Słupia
Jędrzejowska, a Powiatem Jędrzejowskim na zorganizowanie robót publicznych i interwencyjnych
3) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę
4.396,- zł
- rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu
Europejskiego o kwotę
4.396,- zł
§ 2010 - o kwotę
4.396,- zł
na podstawie decy7zji Decyzji Dyrektora
Delegatury KBW Nr 10/2009 z dnia
2 kwietnia 2009r.
4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę
8.081,- zł
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność o
kwotę
8.081,- zł
§ 2030 - o kwotę
8.081,- zł
5) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę
4.500,- zł
- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego o
kwotę
3.000,- zł
§ 2360 - o kwotę
3.000,- zł
jako dochody gminy z tytułu rozliczania
ściągniętych kwot alimentów.
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę
1.500,- zł
§ 2030 - o kwotę 1.500,- zł
na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr. FN.I.3011-008/09 z dnia
11 marca 2009r.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę
324.841,- zł
1) w dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę
209.144,- zł
- rozdz. 01095 - Pozostała działalność o
kwotę
209.144,- zł
§ 4170 - o kwotę
4.101,- zł
§ 4430 - o kwotę
205.043,- zł
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez gminę.
2) w dziale 750 - Administracja publiczna o
kwotę
98.720,- zł
- rozdz. 75095 - Pozostała działalność o
kwotę
98.720,- zł
§ 4010 - o kwotę
85.300,- zł
§ 4110 - o kwotę
12.340,- zł
§ 4120 - o kwotę
1.080,- zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń pracownika
interwencyjnego i pracowników robót
publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
3) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę
4.396,- zł
- rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu
Europejskiego o kwotę
4.396,- zł
§ 4170 - o kwotę
2.440,- zł
§ 4210 - o kwotę
1.240,- zł
§ 4300 - o kwotę
640,- zł
§ 4410 - o kwotę
76,- zł
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
ponoszonych na przygotowanie i prze-
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prowadzenie wyborów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień
7 czerwca 2009r.
dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę
8.081,- zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność o
kwotę
8.081,- zł
§ 4300 - o kwotę
8.081,- zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników naleŜnych za
2008 rok.
dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę
4.500,- zł
rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego o
kwotę
3.000,- zł
§ 4170 o kwotę
3.000,- zł
rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę
1.500,- zł
§ 4010 - o kwotę
1.500- zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatku
dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

§ 3. 1) Dokonuje się przeniesień
wydatków zgodnie z załącznikiem Nr.
niejszej uchwały.
2) Dokonuje się zmian w załączniku
uchwały budŜetowej „Dochody i

w planie
1 do niNr 6 do
wydatki

Poz. 2410

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.”
Otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr. 2 do niniejszej uchwały.
3) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do
uchwały budŜetowej „Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.”
Otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
4) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do
uchwały budŜetowej „Zadania inwestycyjne
roczne w 2009r”.
Otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do
uchwały budŜetowej „Plan przychodów i
wydatków zakładów budŜetowych na 2009r”.
Otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Gregorczyk

Dziennik Urzędowy
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Załączniki do uchwały Nr XXIX/140/2009
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 19 maja 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 4
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Załącznik Nr 5
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2411
UCHWAŁA Nr XXIX/141/2009
RADY GMINY SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA
z dnia 19 maja 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupia Jędrzejowska
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8. art. 18
ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.), art 30 ust. 6,
art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r Nr 97 poz. 674 z póź. zm.) Rada
Gminy Słupia Jędrzejowska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin określający
zasady wynagradzania nauczycieli, regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się Regulamin określający
wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycieli stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwala się Regulamin określający
zasady przyznawania i wypłacania nauczyciel-

skiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/77/2008 Rady
Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 10 marca
2008r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupia Jędrzejowska.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z upływem
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Gregorczyk
Załączniki do uchwały Nr XXIX/141/2009
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 19 maja 2009r

Załącznik Nr 1
Regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli, regulamin określający wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1.1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń
nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2009, przyjmuje się
osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.
2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest
sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i
etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.
§ 2.1. Wynagrodzenie nauczycieli składa
się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
i dodatków socjalnych określonych w art. 54
Karty Nauczyciela (dodatkowe roczne wynagrodzenie, dodatki funkcyjne, zasiłek na zagospodarowanie, nagrody ze specjalnego
funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody jubileuszowe,
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odprawy emerytalne, odprawy dla zwalnianych nauczycieli art. 20.).
2. Nie przewiduje się środków na podwyŜszenie minimalnych stawek wynagrodzenia
określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
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§ 3. Regulamin określa wysokość stawek,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i
wypłacania;
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wysługę lat,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw,
6) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe.

Rozdział II
Dodatek motywacyjny.
§ 4.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie
szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności;
1) uzyskanie przez uczniów z uwzględnieniem
ich moŜliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w
olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowanie
się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz
innych urządzeń szkolnych,
9) prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaangaŜowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich lub innych form aktywności w ramach we-

wnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
2. O wysokości dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów szkół decydują w szczególności
następujące kryteria:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły (placówki);
- przestrzeganie dyscypliny budŜetowej w
oparciu o posiadane środki finansowe,
- podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnego,
- pozyskiwanie środków pozabudŜetowych
oraz umiejętności ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
- podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki
do realizowania zadań dydaktycznowychowawczych.
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły;
- dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
- podejmowanie działań motywujących
nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- polityka kadrowa,
- organizowanie konferencji szkoleniowych,
- współpraca z placówkami doskonalenia
nauczycieli,
- podejmowanie innych działań mających
na celu promowanie szkoły.
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły (placówki);
- osiągnięcia uczniów szkoły: sportowe,
artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
- poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz innych rozwiązań metodycznych,
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dbałość o klimat wychowawczy szkoły
poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych
zapobiegających zagroŜeniom społecznym,
stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
obecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
współpraca z Radą Szkoły i Samorządem
Uczniowskim.

§ 5. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 7 % wynagrodzenia zasadniczego
zatrudnionych nauczycieli, a dla dyrektorów szkół
8 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów.
§ 6.1. Przyznany dodatek motywacyjny dla
nauczyciela nie moŜe być wyŜszy niŜ 15 % jego
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wynagrodzenia zasadniczego a dla dyrektorów
20 %.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ 2 miesiące i nie
dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela oraz okres jego przyznania, ustala
dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy.
§ 7.1. Nauczycielom uzupełniającym etat
w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły w której nauczyciel uzupełnia
etat.
Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel
został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

Rozdział III
Dodatek funkcyjny.
§ 8.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów
szkół (placówek) przyznaje wójt gminy, a dla
wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących
inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny
przyznaje dyrektor szkoły (placówki).
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły
przyznaje się za:
1) warunki organizacyjne, m.in.:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę uczniów,
c) zmianowość,
2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie
środkami finansowymi,
b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
c) umiejętne pozyskiwanie sponsorów,
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki
lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie
szkoły:
3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów,
c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,
zawodach.
§ 9.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora szkoły (placówki), albo
inne stanowisko kierownicze ustanowione w
statucie szkoły (placówki) przysługuje dodatek
funkcyjny:

a) dyrektor szkoły do 6 oddziałów w wysokości od 15 % do 25 %,
b) dyrektor szkoły od 7 oddziałów w wysokości od 20 % do 40 %,
c) wicedyrektor szkoły do 20 %,
d) kierownik filii do 10 %,
- pobieranego przez nich wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły (placówki)
lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej
dla dyrektora szkoły (placówki) przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
§ 10. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu w wysokości 30 zł miesięcznie,
2) dodatek za wychowawstwo klasy przyznaje
się na rok szkolny w wysokości 4,00 zł na
kaŜdego ucznia w klasie według stanu liczby
uczniów na dzień 1 września tj. rozpoczęcia
roku szkolnego.
3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego
lub nauczyciela - konsultanta w wysokości
do 30 % wynagrodzenia zasadniczego.
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Rozdział IV
Dodatek za warunki pracy.
§ 11. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub
uciąŜliwych warunkach za prowadzenie:
a) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
szkołach podstawowych w wysokości 25 %
stawki godzinowej za kaŜdą przepracowaną
godzinę,
b) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 20 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
c) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieŜą upośledzonymi umysłowo w
stopniu głębokim w wysokości 15 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za
trudne lub uciąŜliwe warunki pracy, przysługuje
nauczycielowi prawo do obu tych dodatków.
3. Wysokość dodatku dla nauczyciela, który
prowadzi zajęcia z klasą w której znajduje się co
najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod
warunkiem, Ŝe zajęcia dydaktyczne prowadzone
są według odrębnego programu nauczania
obowiązującego w tego typu szkole specjalnej,
natomiast zajęcia wychowawcze według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę. Wartość dodatku ustala
się na 25 % stawki godzinowej.

Rozdział V
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
§ 12.1. Wynagrodzenie za 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 nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeŜeniem ust. 2,

o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z programem nauczania danej klasy przez nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnoŜąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
§ 13.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem
dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w
szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez
względu na wymiar zajęć.

które na podstawie odrębnych przepisów nie
przysługuje wynagrodzenie.

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień)
wynagrodzenie wypłaca się według średniej
urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 czerwca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pienięŜnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.).

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia
za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się
mnoŜąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez
stawkę określoną w ust. 2.

§ 14.1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy a takŜe za inne okresy, za

2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania
pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się
dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłaconego z góry przez 30.

§ 15. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku
szkolnego, na który został ustalony plan zajęć,
rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, Ŝe
wszystkie przepracowane miesiące, bez względu
na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasad-
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czynnych nauczycieli korzystających z opieki
zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela.
§ 17. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych:
1. Związek Nauczycielstwa Polskiego.
2. MOZ „NSZZ” Solidarność w Jędrzejowie.
Załącznik Nr 2

Regulamin określający wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego
funduszu nagród nauczycieli.
§ 1.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z
art. 49 Karty Nauczyciela.
2. 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 % funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora,
2) 20 % funduszu przeznacza się na nagrody
wójta.
§ 2.1. Nagrody o których mowa w § 1 ust. 1
są wypłacane w terminie 14 października kaŜdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.
§ 3.1. Z wnioskiem o nagrodę występuje:
1) dyrektor szkoły - dla nauczycieli szkół prowadzonych przez organ prowadzący,
2) organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego - dla dyrektorów szkół (placówek) i
nauczycieli,
3) z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela moŜe wystąpić właściwa organizacja związkowa.
2. Wniosek o nagrodę powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz podpisany przez dyrektora szkoły, a dla dyrektora
szkoły - zaopiniowany przez radę pedagogiczną
3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać następujące dane kandydata do
nagrody:
1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) informację o wykształceniu, stopniu awansu
zawodowego,
4) staŜ pracy pedagogicznej,
5) nazwę szkoły,

6)
7)
8)
9)

zajmowane stanowisko,
otrzymane dotychczas nagrody,
ocenę pracy pedagogicznej,
uzasadnienie, w którym naleŜy zamieścić
informacje o dorobku zawodowym i osiągnięcia w ostatnich latach, po otrzymaniu
ostatniej nagrody.

4. Druk wniosku stanowi załącznik Nr 1 do
regulaminu.
5. Wnioski rozpatrywane są przez komisję
do spraw nagród, powołaną przez organ prowadzący, w skład której wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny,
3) przedstawiciele zakładowych organizacji
związkowych reprezentujących nauczycieli,
4) przedstawiciel Komisji Oświaty organu prowadzącego.
§ 4.1. Nagroda o której mowa w § 1 regulaminu moŜe być przyznana nauczycielowi, który
posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej
3 z następujących kryteriów:
1) osiągnięcia w okresie pracy dydaktycznowychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów przeprowadzonych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów
do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespołu
uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w
pracy z uczniami uzdolnionymi lub z
uczniami mającymi trudności w nauce,
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d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
e) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek,
udział uczniów w spektaklach teatralnych,
koncertach, wystawach i spotkaniach,
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
g) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy,
h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.
2. W zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej,
pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród dzieci i młodzieŜy, w
szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieŜy,
d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły
lub placówki, rozwija formy współdziałania
szkoły lub placówki z rodzicami.

 14909 
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3. W zakresie działalności pozaszkolnej,
polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
§ 5. Nauczyciel, któremu została przyznana
nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 6.1. NiezaleŜnie od nagrody wójta, nauczyciel moŜe otrzymać w danym roku nagrody:
ministra właściwego do spraw oświaty, kuratora
oświaty lub dyrektora szkoły.
2. Nagroda dyrektora szkoły nie moŜe być
wyŜsza od nagrody wójta.
3. Wysokość nagrody dyrektora wynosi
nie mniej niŜ 50 % średniego wynagrodzenia
staŜysty.
4. Wysokość nagrody wójta wynosi niemniej niŜ 75 % średniego wynagrodzenia staŜysty.
§ 7. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich
związków zawodowych:
1. Związek Nauczycielstwa Polskiego.
2. MON „NSZZ” Solidarność w Jędrzejowie.
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Załącznik Nr 3
Regulamin określający zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szcze-

gółowe warunki przyznawania dodatku wiejskiego.

Rozdział II
Dodatek mieszkaniowy.
§ 2.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach,
których siedziby znajdują się na terenie gminy i
posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, przysługuje dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
a) przy jednej i dwóch osobach w rodzinie - 3 zł,
b) przy trzech i więcej osobach w rodzinie - 5 zł.
3. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
a) współmałŜonka,
b) dzieci w wieku do 24 lat,
c) rodziców 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. Nauczycielowi, dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na
ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy.
6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
a) niezaleŜnie od tytułu zajmowanego przez
niego lokalu mieszkaniowego,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.

Rozdział III
Dodatek wiejski.
§ 3.1. Dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, zatrudnionemu na terenie
gminy Słupia Jędrzejowska co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć, proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia.
2. Dodatek wiejski przysługuje równieŜ
nauczycielowi pracującemu na terenie gminy

Słupia Jędrzejowska na podstawie więcej niŜ jednej
umowy o pracę, którego łączna tygodniowa liczba
godzin wynosi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia w kaŜdej szkole.
3. Wójt gminy moŜe podwyŜszyć dodatek
wiejski tylko w przypadku wystąpienia deficytu
kadr na terenie gminy.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe.
§ 4. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich
związków zawodowych:

1. Związek Nauczycielstwa Polskiego.
2. MOZ „NSZZ” Solidarność w Jędrzejowie.
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2412
UCHWAŁA Nr XXXI/155/2009
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 18 maja 2009r.
w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Placówek Oświaty
w Waśniowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h,
art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 159 z późn.
zmianami) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 7 i ust. 9
ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się statut Zakładu Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Placówek Oświaty
w Waśniowie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/14/2000 Rady
Gminy w Waśniowie z dnia 28.04.2000r. w sprawie zmiany nazwy, zakresu działania i statutu Zakładu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Chamera

§ 2. Statut Zakładu Obsługi EkonomicznoAdministracyjnej Placówek Oświaty stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały Nr XXXI/155/2009
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 18 maja 2009r.

Statut
Zakładu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Placówek Oświaty w Waśniowie
Rozdział I.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Zakład Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Placówek Oświaty z siedzibą w Urzędzie Gminy w Waśniowie, Rynek 24 zwany dalej
zakładem, jest jednostką organizacyjną Gminy
Waśniów.
§ 2. Zakład działa na podstawie:
1. Uchwały Nr III/23/96 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 maja 1996 roku w sprawie
utworzenia Zakładu i Uchwały Nr II/14/2000
Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28.04.2000
roku w sprawie zmiany nazwy, zakresu działania i statutu Zakładu.

2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 42,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 Nr 256, poz.
2572 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy
z dnia 08 stycznia 1999 roku przepisy wprowadzając reformę ustroju szkolnego (Dz. U
Nr 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami).
4. Niniejszego statutu.
§ 3. Zakład obejmuje swoją działalnością
publiczne szkoły podstawowe i gimnazja na terenie Gminy Waśniów.

Rozdział II.
Przedmiot działania.
§ 4.1. Zakład jest powołany do obsługi
administracyjnej, organizacyjnej i finansowej
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Do zadań zakładu naleŜy ponadto:

-

dbałość o stan bazy lokalowej szkół podstawowych i gimnazjów, podejmowanie stosownych działań w kierunku poprawy jej stanu.
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§ 5.1. Do zadań zakładu w zakresie obsługi
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
naleŜy:
a) prowadzenie rachunkowości, w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, przeprowadzanie inwentaryzacji, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg
rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej szkół podstawowych i gimnazjów
b) sporządzanie list płacy wraz z obowiązującymi załącznikami, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS
c) obsługa kasowa, w tym: wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom szkół
podstawowych i gimnazjów
d) prowadzenie akt osobowych pracowników
szkół oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z decyzjami dyrektorów szkół
e) obsługa administracyjna związana z prowadzeniem korespondencji, sporządzanie zaświadczeń i innych dokumentów
f) prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizowania zadań rzeczowych, zatrudniania, wynagrodzeń, itp.

Poz. 2412

g) Opracowywanie projektów planów zadań
rzeczowych oraz planów wydatków budŜetowych w zakresie dotyczącym oświaty a
takŜe organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów
określonych w planach
h) współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie zaopatrzenia szkół podstawowych i gimnazjum w pomoce dydaktyczne, meble,
sprzęt, opał, środki czystości, druki, podręczniki, ubrania robocze, odzieŜ ochronną
i) obsługa remontowa - prowadzenie w placówkach szkolnych remontów bieŜących i
kapitalnych, opracowywanie w tym zakresie
planów, ogłaszanie o przetargach na roboty
remontowe i budowlane, sprawowanie
ogólnego nadzoru nad przebiegiem robót
j) organizowanie i przekazywanie spisem
zdawczo-odbiorczym majątku pozostającego
w zarządzie szkół przy zmianie na stanowisku dyrektora
k) organizowanie dowozu młodzieŜy szkolnej
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane przez zakład w oparciu o porozumienie zawarte między kierownikiem zakładu i dyrektorami szkół.

Rozdział III.
Zarządzanie i organizacja.
§ 6. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
§ 7.1. Zakładem kieruje Kierownik, który
jest powoływany i odwoływany przez Wójta
Gminy
2. Uprawnienia zwierzchnika słuŜbowego w
stosunku do Kierownika zakładu wykonuje Wójt.
§ 8.1. Kierownik zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa do dokonywania
czynności udzielonego przez Wójta Gminy.
2. Czynności prawne są podejmowane
przez kierownika zakładu w imieniu i ze skutkiem
prawnym dla Gminy.
3. Do waŜności czynności przekraczających
zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1
wymagane jest odrębne pełnomocnictwo lub w
przypadku dokonania czynności bez umocowania - potwierdzenie jej przez Wójta Gminy.
§ 9.1. Kierownik wykonuje swoje zadania
przy pomocy pracowników zakładu.

2. Kierownik zakładu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.
§ 10.1. Zakład posiada strukturę bezoddziałową z określonymi stanowiskami pracy.
2. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych stanowisk określa regulamin zakładu zatwierdzony przez Wójta Gminy.
3. W zakresie zasad wynagradzania pracowników zakładu stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące wynagradzania pracowników
samorządowych.
§ 11. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budŜetowej.
§ 12.1. Podstawą gospodarki finansowej
zakładu jest roczny plan finansowy zatwierdzony
przez Radę Gminy.
2. Wniosek budŜetowy określający środki
niezbędne do funkcjonowania zakładu składa
kierownik zakładu w terminach przewidzianych
w uchwale o procedurze uchwalenia budŜetu
Gminy.
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3. Plan finansowy zakładu w oparciu o
układ wykonawczy budŜetu Gminy na rok budŜetowy przygotowuje Kierownik Zakładu.

Poz. 2412 i 2413

4. Plan finansowy realizuje Kierownik zakładu i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe
wykorzystanie środków.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe.
§ 13. W sprawach nie regulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące.

§ 14. Wszystkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane jedynie uchwałą
Rady Gminy.

2413
UCHWAŁA Nr XXXI/156/2009
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 18 maja 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h,
art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz.
728, Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, Nr 220
poz. 1431, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Waśniów uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XX/108/2004
Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 września
2004r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz.
728) oraz przepisów wydanych na jej
podstawie.
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z
2001r. poz. 1591).
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.
2104 z późn. zm.)
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania
przy przekształcaniu w inną formą organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116 poz. 783
ze zm.)
5. Niniejszego statutu.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ośrodek jest jednostką organizacyjną
sektora finansów publicznych.
2) Ośrodek funkcjonuje jako jednostka budŜetowa Gminy Waśniów, zwanej w dalszej części Statutu „Gminą”.
3) Ośrodek nie posiada osobowości prawnej, działa w imieniu i na rzecz Gminy i
stanowi część jej majątku.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie realizuje:
1. Zadania własne gminy i zlecone gminie z
zakresu pomocy społecznej wynikające z
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728).
2. Zadania wynikające z ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992
z późn. zmianami).
3. Zadania wynikające z ustawy 98 z dnia
19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535
z późniejszymi zmianami).
4. Zadania wynikające z ustawy z dnia
6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz.
153 z późn. zmianami).
5. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy
z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86
poz. 732 z późn. zm.).
6. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy
z dnia 07 września 2007r. o pomocy oso-
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bom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
Nr 192 poz. 1378 i z 2008r. Nr 134 poz. 850).
7. Zadania wynikające z ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.
1493) - w zakresie przewidzianym ustawą
o pomocy społecznej.
8. Realizacja zadań, o których mowa w
pkt 2 i w pkt 6 wymaga utworzenia w
Ośrodku komórki organizacyjnej lub stanowisk/a pracy do realizacji tych zadań.
9. Realizacja zadań, o których mowa w pkt. 7
wymaga tworzenia gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
prowadzenia poradnictwa i interwencji w
tym zakresie oraz opracowanie programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
4) § 10 otrzymuje brzmienie:
1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Kierownik jest upowaŜniony przez Wójta
Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu pomocy społecznej naleŜących
do właściwości gminy.
2. Kierownik jest upowaŜniony przez Wójta
Gminy do prowadzenia w jego imieniu
spraw z zakresu postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.
3. Kierownik Ośrodka jest upowaŜniony
przez Wójta Gminy Waśniów jako organ
właściwy wierzyciela do prowadzenia
postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z prawem
do wydania w tych sprawach decyzji,
postanowień i zaświadczeń.
4. Kierownik jest upowaŜniony przez Radę
Gminy w Waśniowie w drodze uchwały
do załatwienia indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej, dotyczących pomocy osobom uprawnionym
do alimentów oraz działań podejmowanych wobec dłuŜników alimentacyjnych.
5. Kierownik działa w zakresie spraw finansowych i cywilnoprawnych na podstawie
pełnomocnictwa Wójta Gminy.
6. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia
Wójt Gminy. Zatrudnienie Kierownika
dokonywane jest w trybie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223 poz. 1458).
7. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników
Ośrodka, głównego księgowego oraz
sprawuje w stosunku do wszystkich pracowników Ośrodka funkcję Pracodawcy.
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8. Zatrudnienie pracowników Ośrodka na
stanowiska kierownicze i urzędnicze następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223 poz. 1458)
9. Zasady wynagradzania pracowników
Ośrodka określa Regulamin wynagradzania, ustalany z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tym zakresie,
przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony
przez Wójta Gminy.
5) Dotychczasowy rozdział IV zastępuje się rozdziałem V, który otrzymuje brzmienie:
Gospodarka Finansowa Ośrodka
§ 15.1. Ośrodek jest jednostką budŜetową
Gminy i prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych, o której mowa w § 1 pkt 3 Statutu.
2. Działalność Ośrodka w zakresie zadań
zleconych jest finansowana z budŜetu państwa,
zaś w zakresie zadań własnych z budŜetu Gminy
oraz w ramach realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z
dotacji rozwojowej.
3. Przy wydatkowaniu środków finansowych w związku z zamawianiem dostaw lub
usług na potrzeby swojej działalności Ośrodek
stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164,
poz. 1163 z późniejszymi zmianami).
4. Ośrodek moŜe gromadzić na rachunkach dochodów własnych dochody na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 16.1. Ośrodek prowadzi działalność na
podstawie rocznego planu finansowego, zatwierdzonego przez Wójta Gminy. Kierownik
Ośrodka jest odpowiedzialny za realizację planu
finansowego.
2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy
coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka
oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy
społecznej.
§ 17.1. Ośrodek prowadzi rachunkowość
według zasad określonych w przepisach o rachunkowości w zakresie dotyczącym jednostek
budŜetowych oraz prowadzi sprawozdawczość
wymaganą odrębnymi przepisami.
2. Szczegółowe zasady i sposób prowadzenia przez Ośrodek gospodarki finansowej, a
w szczególności sposób i tryb sporządzania pla-
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nu finansowego i dokonywania w nim zmian,
ich zatwierdzania, określa rozporządzenie, o którym mowa w § 1 pkt 4 Statutu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów i Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie.

§ 18.1. Kontrolę prawidłowości rozliczeń
Ośrodka z budŜetu Gminy przeprowadza Skarbnik Gminy Waśniów.

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

2. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku spra-

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

wują:
4) Kierownik Ośrodka - w zakresie całej działalności Ośrodka.
5) Główny Księgowy - w zakresie spraw finansowo-księgowych i w ramach obowiązujących przepisów.

Przewodniczący Rady Gminy: M. Chamera

2414
UCHWAŁA Nr XXXI/158/2009
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 18 maja 2009r.
w sprawie zmiany budŜetu Gminy Waśniów na 2009 rok
§ 2.1. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy
o kwotę
1.920,00 zł
w tym:
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa, rozdz. 75404
Komendy Wojewódzkie Policji § 3000 Wpłaty
jednostek na fundusz celowy o kwotę
1.920,00 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165,
art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3,
art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b,
11, 13, 14, 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:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1.1. Zmniejsza się wydatki budŜetu Gminy o kwotę
1.920,00 zł
w tym:
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa, rozdz. 75412
Ochotnicze StraŜe PoŜarne § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę
1.920,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy: M. Chamera

2415
ZARZĄDZENIE Nr RG/0151/105/2009
WÓJTA GMINY ŁONIÓW
z dnia 8 maja 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 188, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia

30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Łoniów Zarządza, co następuje:
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§ 1. W budŜecie gminy uchwalonym
Uchwałą Nr XXIII/120/2008 Rady Gminy Łoniów
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Łoniów na 2009r. wprowadza się następujące zmiany:
1. zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę
- 1 zł
zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę
- 79 507 zł,
2. zwiększa się dochody budŜetowe o kwotę
- 79 506 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.

Poz. 2415 i 2416

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się
Skarbnikowi Gminy.
§ 3. O wprowadzonych zmianach do budŜetu Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na
najbliŜszej sesji.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Wójt: Sz. Kołacz
Załącznik Nr 1
do zarządzania Nr RG/0151/105/2009
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 8 maja 2009r.

2416
ZARZĄDZENIE Nr RG/0151/110/2009
WÓJTA GMINY ŁONIÓW
z dnia 14 maja 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 188, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy
Łoniów Zarządza, co następuje:
§ 1. W budŜecie gminy uchwalonym
Uchwałą Nr XXIII/120/2008 Rady Gminy Łoniów
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Łoniów na 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę
- 5 000 zł
zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę
- 5 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się
Skarbnikowi Gminy.
§ 3. O wprowadzonych zmianach do budŜetu Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na
najbliŜszej sesji.
§ 4. Zarządzenie nie podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Wójt: Sz. Kołacz
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Załącznik Nr 1
do zarządzania Nr RG/0151/110/2009
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 14 maja 2009r.
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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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