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2808
UCHWAŁA Nr XXXII/184/09
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) oraz art.. 166, 184,
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy w Wiślicy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe o
kwotę
135 706,36 zł
W tym:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
24 669,36 zł
Rozdział 01095 - Pozostała działalność 24 669,36 zł
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych
zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów, pozyskane z innych źródeł
4 933,87 zł
§ 2710 - wpływy z pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
19 735,49 zł

Dział 758 - RóŜne rozliczenia
14 769 zł
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
14 769 zł
§ 2920 - subwencje ogólne z budŜetu państwa
14 769 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
96 268 zł
Rozdział - 85395 Pozostała działalność 96 268 zł
§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę
Rolną
81 827,80 zł
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu
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Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
14 440,20 zł
§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe o
kwotę
28 625,29 zł
W tym:
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
174 zł
Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
174 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia 174 zł
Dział 750 - Administracja publiczna 10 157,29 zł
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
3 600 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia 2 600 zł
§ 4430 - róŜne opłaty i składki
1 000 zł
Rozdział 75023 - Urzędy Gmin
6 557,29 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych
6 557,29 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna
11 294 zł
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
11 294 zł
§ 3110 - świadczenia społeczne
11 294 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
7 000 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne 7 000 zł
§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym
niezliczone do wynagrodzeń
7 000 zł
§ 3. Zwiększa się wydatki budŜetowe
o kwotę
164 331,65 zł
W tym:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
24 669,36 zł
Rozdział 01095 - Pozostała działalność 24 669,36 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych 24 669,36 zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
174 zł
Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
174 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 150 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
24 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
10 600 zł
Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji
3 600 zł
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy
3 600 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne 5 095 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia 5 095 zł
Rozdział 75495 - Pozostała działalność
1 905 zł
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe
1 777 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 110 zł
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18 zł
14 769 zł
14 769 zł
14 769 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia
6 557,29 zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
6 557,29 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 6 557,29 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
107 562 zł
Rozdział 85395 - Pozostała działalność 107 562 zł
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników
4815 zł
- Współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę
Rolną
§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników
27 285,02 zł
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne
767,03 zł
Współfinansowanie programów i projektów ze
środków funduszy Funduszy strukturalnych
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4118 - składki na ubezpieczenie społeczne
4 346,50 zł
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy
117,97 zł
Współfinansowanie programów i projektów ze
środków funduszy Funduszy strukturalnych
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy
668,48 zł
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe
720 zł
Współfinansowanie programów i projektów ze
środków funduszy Funduszy strukturalnych
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe
4 080 zł
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
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§ 4219 - zakup materiałów i wyposaŜenia
1 155,90 zł
Współinansowanie programów i projektów ze
środków funduszy Funduszy strukturalnych
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4218 - zakup materiałów i wyposaŜenia
6 550,10 zł
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4309 - zakup usług pozostałych
6 624,30 zł
Współfinansowanie programów i projektów ze
środków funduszy Funduszy strukturalnych
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4308 - zakup usług pozostałych
37 537,70 zł
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4419 - podróŜe słuŜbowe krajowe
75 zł
Współfinansowanie programów i projektów ze
środków funduszy Funduszy strukturalnych
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4418 - podróŜe słuŜbowe krajowe
425 zł
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4759 - zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
165 zł
Współfinansowanie programów i projektów ze
środków funduszy Funduszy strukturalnych
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4758 - zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
935 zł
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 3119 - świadczenia społeczne
11 294 zł
Współfinansowanie programów i projektów ze
środków funduszy Funduszy strukturalnych
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4. W uchwale Rady Gminy Nr XXIX/162/09
z dnia 24 marca 2009r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 3 „limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-
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2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegajacych zwrotowi w wysokości
4 876 549 zł,
a) wydatki bieŜące w kwocie
107 562 zł
Załącznik Nr 4 „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
Załącznik nr 4a „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2a do
niniejszej uchwały
„wydatki bieŜące na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi
na 2009 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
§ 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego”
Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 6 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96 557,29 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii.

§ 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: S. Borzęcki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 384
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Załączniki do uchwały Nr XXXII/184/09
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 30 czerwca 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 384
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 2a
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Załącznik Nr 2b
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2809
UCHWAŁA Nr XXXII/186/09
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją
zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust 2, pkt 15, art. 41 ust 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
w Wiślicy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania
dotacji z budŜetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych
niŜ określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.
§ 2.1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać
się podmioty nie zaliczone do sektora finansów
publicznych, nie działające w celu uzyskania
zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy, o których mowa
w § 1.
2. Wnioski naleŜy składać w terminie do
15 października poprzedzającego rok budŜetowy.
Informacja o naborze wniosków zostanie
umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Wiślicy i w biuletynie informacji publicznej
gminy Wiślica na miesiąc przed upływem terminu składania wniosków.
3. W przypadkach szczególnych, które
wymagają pisemnego uzasadnienia, wniosek
moŜe być złoŜony po upływie w/w terminu.
4. Organ wykonawczy gminy moŜe równieŜ złoŜyć podmiotom wymienionym w pkt. 1
oferty realizacji zadania, natomiast podmiot
przyjmujący ofertę musi złoŜyć pisemny wniosek
o realizację zadania.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 3.1. Wniosek powinien zawierać w
szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
b) kalkulacje przewidywanych kosztów,
c) niezbędne informacje o zasobach rzeczowych i kadrowych, które wskazują na moŜliwość wykonania zadania,
d) termin i miejsce realizacji zadania,
e) informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych
źródeł na realizację danego zadania.
2. Do wniosku powinien być dołączony
statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego
zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do
składania oświadczeń woli.
3. Wniosek powinien być podpisany przez
osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy.
4. Wójt Gminy moŜe uzaleŜnić rozpatrzenie wniosku od złoŜenia w ustalonym terminie
dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.
5. Nie złoŜenie wskazanych dokumentów
w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z
postępowania o udzielenie dotacji.
§ 4.1. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy uwzględniając:
a) znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy,
b) wysokość środków przeznaczonych na ten
cel w budŜecie gminy,
c) ocenę kalkulacji zadania,
d) ocenę moŜliwości realizacji zadania,
e) analizę wykonania zleconych zadań wnioskodawcy.
2. Wójt Gminy dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 384

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty zawierająca nazwę podmiotu, rodzaj zadania, wysokość przyznanej dotacji, zostanie
umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Wiślicy i w biuletynie informacji publicznej
gminy Wiślica.
§ 5.1. Warunkiem zlecenia przez Gminę
realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy
z podmiotem, reprezentowanym przez osoby o
których mowa w § 3 ust. 2. Umowa powinna
zawierać:
1) dokładne oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego
zadania, termin i miejsce jego realizacji,
3) określenie czasu jego realizacji,
4) wzory dokumentacji, która umoŜliwi okresową ocenę realizacji zadania,
5) zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez zleceniodawcę,
6) określenie wysokości dotacji,
7) ustalenie zasad, terminów oraz form rozliczeń,
8) warunki wypowiedzenia umowy,
9) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności zleceniobiorcy w przypadkach niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zadania lub wykorzystania dotacji na cele inne
niŜ określone w umowie, a w szczególności:
a) termin zwrotu kwoty dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem,
b) termin zwrotu kwoty dotacji w wypadku
niewykonania lub częściowego niewykonania zleconego zadania,
c) sposobu i terminu zabezpieczenia realizacji zadania, w przypadku gdy podmiot

 17742 

Poz. 2809

zobowiązał się do udzielenia takiego zobowiązania.
2. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 6.1. Wójt Gminy zobowiązany jest do
prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania
umów oraz oceny ich realizacji.
2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzony jest w sposób określony w umowie.
§ 7.1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania następuje na podstawie:
a) sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji,
b) kserokopii opisanych rachunków i faktur VAT
potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje w terminie określonym w umowie.
3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji stanowi załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Borzęcki
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Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 30 czerwca 2009r.
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Załącznik Nr 3
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2810
UCHWAŁA Nr XXXII/188/09
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiślica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40
ust. 1, 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 późniejszymi zmianami)
Rada Gminy w Wiślicy uchwała, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Wiślica przyjętym
uchwałą Nr VII/29/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. z
późniejszymi zmianami dokonuje się następujących zmian:
1) § 60 ust. 1, pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Komisja ds. Finansowo-BudŜetowych, Gospodarki Rolnej, Handlu, Budownictwa i Ochrony Środowiska”,
2) § 80 otrzymuje brzmienie:
„1. Stosunek pracy z Wójtem nawiązuje
się na podstawie wyboru. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy potwierdza się pisemnym dokumentem określającym warunki
pracy oraz datę nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, a czynności z tym związane wykonuje Przewodniczący Rady Gminy.
2. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada
Gminy w formie uchwały.”,

3) § 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Skarbnika Gminy powołuje i odwołuje Rada Gminy na wniosek Wójta. Potwierdzenie nawiązania i rozwiązania stosunku
pracy dokonuje Wójt w formie pisemnego
dokumentu określającego warunki pracy
oraz datę nawiązania i rozwiązania stosunku
pracy.”,
4) skreśla się ust. 3 w § 83,
5) § 84 otrzymuje brzmienie: „Pozostali pracownicy Urzędu zatrudniani są na podstawie
umowy o pracę.”,
6) skreśla się w całości „Rozdział XIII Zasady i
tryb oceny pracowników mianowanych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Borzęcki
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2811
UCHWAŁA Nr XXXII/191/09
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie przyznawania nagród i wyróŜnień Wójta Gminy Wiślica w dziedzinie sportu i kultury
Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art. 7a ust. 3 ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2001 Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z
18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (t.j.: Dz. U.
z 2007r. Nr 226, poz. 1675) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2
i ust. 4 ustawy z 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb
przyznawania nagród i wyróŜnień Wójta Gminy
Wiślica w dziedzinie sportu lub w dziedzinie kultury.
§ 2.1. Nagrodą Wójta Gminy Wiślica w
dziedzinie sportu lub w dziedzinie kultury, zwaną
dalej nagrodą, jest świadczenie pienięŜne wypłacone ze środków budŜetu Gminy Wiślica.
2. WyróŜnieniem Wójta Gminy Wiślica w
dziedzinie sportu lub w dziedzinie kultury, zwanym dalej wyróŜnieniem, jest świadczenie rzeczowe lub dyplom.
3. Nagroda, o której mowa w ust. 1, moŜe
być przyznana w wysokości nie przekraczającej
5000 zł (pięciu tysięcy złotych).
4. Wartość wyróŜnienia w formie świadczenia rzeczowego, o którym mowa w ust. 2, nie
moŜe przekroczyć kwoty 2000 zł. (dwóch tysięcy
złotych).
5. Wysokość kaŜdej nagrody oraz wartość
wyróŜnienia w formie rzeczowej ustala się relatywnie do osiągnięć kandydatów nominowanych do nagrody oraz moŜliwości finansowych
Gminy Wiślica.
§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróŜnienia, o których
mowa w § 2 ust. 1 i 2, będzie corocznie zabezpieczana w budŜecie Gminy Wiślica.

§ 4.1. Nagrody i wyróŜnienia, o których
mowa w § 2 ust. 1 i 2, mogą być przyznawane:
1) zawodnikom w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej
oraz art. 3 pkt 5 ustawy z 29 lipca 2005r. o
sporcie kwalifikowanym osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej,
2) osobom fizycznym i prawnym oraz innym
podmiotom, które uzyskały szczególne osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, a takŜe w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury.
2. Poza warunkami określonymi w ust. 1
kandydaci do nagrody lub wyróŜnienia, powinni
spełniać dodatkowo następujące warunki:
1) w przypadku osób fizycznych być mieszkańcami gminy Wiślica lub reprezentować
podmioty mające swoją siedzibę na terenie
gminy Wiślica zajmujące się działalnością
sportową lub kulturalną,
2) w przypadku osób prawnych być podmiotem mającym swoją siedzibę na terenie
gminy Wiślica zajmujących się działalnością
kulturalną,
3) w przypadku innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej mającym swoją
siedzibę na terenie gminy Wiślica zajmujących się działalnością kulturalną,
4) szczycić się wysokimi wynikami w dziedzinie
sportu lub kultury osiągniętymi na arenie
powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej
lub międzynarodowej,
5) swoimi osiągnięciami promować gminę
Wiślica.
§ 5.1. Nagrody i wyróŜnienia przyznaje
Wójt Gminy Wiślica z własnej inicjatywy lub na
wniosek, o którym mowa w ust. 2.
2. Wniosek o przyznanie Nagrody lub WyróŜnienia, zwany dalej wnioskiem, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
moŜe złoŜyć:
1) podmiot realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu mający swoją siedzibę
na terenie gminy Wiślica,
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2) podmiot realizujący zadania z zakresu kultury mający swoją siedzibę na terenie gminy
Wiślica,
3) radny lub grupa radnych Rady Gminy w
Wiślicy.
3. Wniosek składa się w terminie do
30 czerwca kaŜdego roku.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek moŜe być złoŜony w terminie innym niŜ wskazany w ust. 3.
5. Wnioski są rozpatrywane przez Wójta
Gminy Wiślica. Decyzja Wójta Gminy Wiślica w
sprawie przyznania Nagrody lub WyróŜnienia jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Wniosek powinien zawierać:
1) dane kandydata lub podmiotu typowanego
do nagrody,
2) informację o osiągnięciu lub informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności, za które nagroda ma być przyznana,
3) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazania wojewódzkiego, ogólnokrajowego bądź
szerszego charakteru działalności lub osiągnięcia i jego znaczenia dla kultury regionu.
4) dane składającego wniosek.
7. Do wniosku moŜna dołączyć kopie dokumentów (potwierdzonych za zgodność z ory-
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ginałem) potwierdzających osiągnięcia kandydata nominowanego do Nagrody lub WyróŜnienia.
8. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia
powiadomienia.
9. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złoŜenia po terminie, o którym mowa w ust. 3,
z zastrzeŜeniem ust. 4,
2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata nominowanego do
Nagrody lub WyróŜnienia z ubiegania się o
Nagrodę lub WyróŜnienie,
4) braków formalnych, jeŜeli nie zostały usunięte w terminie.
§ 6. Nagrody i WyróŜnienia wręczane są w
miejscu i terminie określonym kaŜdorazowo
przez Wójta Gminy Wiślica, o czym osoby nagrodzone i wyróŜnione zostają powiadomione.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Borzęcki
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Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 30 czerwca 2009r.
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2812
UCHWAŁA Nr XXXII/192/09
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a,, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256,
poz 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Wiślicy Nr XXVI/169 z dnia 22.03.2005 roku w
sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica (Dz. Urz.
Woj. Św. Nr 121, poz. 1523).

§ 1.1. Uchwala się regulamin udzielenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały. Określa się wzór wniosku o przyznanie
stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego.

§ 3. Wykonanie obowiązków w zakresie
świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Borzęcki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/192/09
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 30 czerwca 2009r.

Regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Wiślica
I. Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy
§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym moŜe być udzielana jako:
- stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny.
§ 2. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieŜy i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych - do
ukończenia kształcenia, nie dłuŜej niŜ do
ukończenia 24 roku Ŝycia,
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umoŜliwiających dzieciom i
młodzieŜy, o których mowa w art. 16 ust. 7
ustawy o systemie oświaty, a takŜe dzieciom
i młodzieŜy upośledzonym umysłowo ze
sprzęŜonymi niepełnosprawnościami, realizacje odpowiednio obowiązku szkolnego i

obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieŜy i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków
obcych - do czasu ukończenia kształcenia,
nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 24 roku
Ŝycia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w
rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a takŜe gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
§ 3.1. Stypendium szkolne nie przysługuje
uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o
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charakterze socjalnym ze środków publicznych, z
zastrzeŜeniem ust. 2.
2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych, moŜe otrzymać stypendium szkolne w
wysokości, która łącznie z innym stypendium o
charakterze socjalnym ze środków publicznych
nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinnych a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pra-

Poz. 2812

cowników słuŜb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych.
3. Uczeń moŜe korzystać jednocześnie z
pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
§ 4. Uprawnionymi do otrzymania zasiłku
szkolnego są osoby, o których mowa w § 2,
znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.

II. Formy stypendium szkolnego
§ 5.1. Stypendium szkolne moŜe być
udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w
tym wyrównawczych, wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takŜe udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio
do wychowanków ośrodków, o których mowa w
art. 90b ust. 3 pkt 2, oraz słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych.
3. Stypendium szkolne moŜe być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 2,

takŜe w formie całkowitego lub częściowego
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania.
4. Stypendium szkolne moŜe być takŜe
udzielone w formie świadczenia pienięŜnego,
jeŜeli organ przyznający stypendium uzna, Ŝe
udzielenie stypendium w formach, o których
mowa w ust. 1, a w przypadku uczniów szkół
ponadgimnazjalnych takŜe w formie, o której
mowa w ust. 3, nie jest moŜliwe, natomiast w
przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa
w ust. 2, udzielenie stypendium w formach, o
których mowa w ust. 1 i 3, nie jest celowe.
§ 6. Forma zasiłku szkolnego moŜe być
świadczenie pienięŜne na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc
rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub
kilka razy w roku, niezaleŜnie od otrzymanego
stypendium szkolnego.

III. Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym
§ 7.1. Świadczenia pomocy materialnej o
charakterze socjalnym przyznaje Wójt w drodze
decyzji administracyjnej.

kolegium języków obcych, kolegium pracowników słuŜb społecznych lub ośrodka, o
którym mowa w art. 90n ust. 2 pkt 1, 2.

2. Wójt moŜe upowaŜnić imiennie pracownika gminnej jednostki organizacyjnej do
przyznania świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym. UpowaŜniony pracownik
nie moŜe być zatrudniony w ośrodku pomocy
społecznej.

2. Wniosek o udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

§ 8.1. Świadczenia pomocy materialnej o
charakterze socjalnym są przyznawane na:
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
2) wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły,
kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego

3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być równieŜ przyznawane z urzędu.
§ 9.1. Wniosek o przyznanie świadczenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym
zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
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2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) rodzaj świadczenia o jakie ubiega się wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek
szkolny), oraz poŜądana forma świadczenia
inna niŜ forma pienięŜna. W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych podaje się informacje o tych zajęciach i podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne,
4) dane uzasadniające przyznanie świadczenia.
2. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie o wysokości
dochodów, w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina
korzysta ze świadczeń pienięŜnych z pomocy
społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości
dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych z pomocy
społecznej.
3. Wniosek o przyznanie stypendium
szkolnego składa się w Urzędzie Gminy na
dziennik podawczy do dnia 15 września danego
roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb
społecznych - do dnia 15 października danego
roku szkolnego.
4. Wniosek o zasiłek szkolny moŜna składać w Urzędzie Gminy na dziennik podawczy w
terminie nie dłuŜszym niŜ dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie
tego zasiłku.
5. W uzasadnionych przypadkach wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego moŜe być
złoŜony po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 3.
§ 10.1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wójt powołuje komisję stypendialną.

 17756 

Poz. 2812

2. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Wójt w odrębnym zarządzeniu.
§ 11.1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń
otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani
niezwłocznie powiadomić Wójta o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio
do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium nauki języków obcych, pracowników kolegium słuŜb społecznych
lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2, w
przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o
ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium
szkolnego.
4. NaleŜności z tytułu nienaleŜnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokość naleŜności podlegającej
zwrotowi oraz termin zwrotu tej naleŜności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza
jeŜeli Ŝądanie zwrotu wydatków na udzielone
stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne
obciąŜenie lub teŜ niweczyłoby skutki udzielonej
pomocy, wójt moŜe odstąpić od Ŝądania takiego
zwrotu.
§ 12. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy
przyznania pomocy przyznania oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy słuŜy odwołanie.

IV. Wysokość stypendium oraz okresy i formy płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 13.1. Miesięczna wysokość dochodu na
osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie moŜe być
większa niŜ kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z
póŜn. zm).
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania
się o stypendium szkolne ustala się na zasadach

określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której
mowa w ust. 1, z tym Ŝe do dochodu nie wlicza
się świadczeń pomocy materialnej, o których
mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie
oświaty.
3. Maksymalna wysokość stypendium
szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nie
moŜe przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
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oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 992 z póŜn. zm.).
4. Stypendium szkolne miesięczne nie moŜe być niŜsze niŜ 80 % kwoty, o której mowa w
art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
2006r. Nr 139, poz. 992 z póŜn. zm.).
5. Wysokość zasiłku szkolnego nie moŜe
przekraczać jednorazowo kwoty stanowiącej
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
oświadczeniach rodzinnych.
6. Wójt ustala wysokości pomocy materialnej w granicach określonych w ust. 3 i 4 w
kaŜdej sprawie indywidualne, kierując się: sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny ustaloną
zgodnie z ust. 1 i 2, innymi okolicznościami, o
których mowa w § 2, wykorzystując opinie komisji stypendialnej w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku.
7. Wójt opracuje szczegółowe zasady ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego
przy zastosowaniu kryterium wysokości dochodu
na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o
stypendium z uwzględnieniem sytuacji społecznej
jego rodziny oraz okoliczności, o których mowa w
§ 2, którymi będzie kierowała się komisja stypendialna przy opiniowaniu wniosków.
8. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego komisja stypendialna kieruje się
indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złoŜenie wniosku. Zasady, o
których mowa w pkt 7, mogą być pomocniczo
stosowane przy ustalaniu propozycji wysokości
zasiłku szkolnego przez komisję stypendialną.
§ 14.1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuŜszy niŜ od września do
czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych - na okres nie dłuŜszy niŜ od października do czerwca w danym
roku szkolnym.
2. JeŜeli forma stypendium szkolnego tego
wymaga, stypendium szkolne moŜe być realizo-
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wane w okresach innych niŜ miesięczne lub jednorazowo, z tym Ŝe wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie moŜe przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów językowych obcych i
kolegiów pracowników słuŜb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w
art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych,.
3. Zasiłek szkolny przyznany jest w formie
świadczenia pienięŜnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w
formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku.
§ 15.1. Pomoc materialna o charakterze
socjalnym przyznana w formie o której mowa
§ 5 ust. 1 pkt 1, realizowana jest przelewem na
rachunek bankowy podmiotu prowadzącego
zajęcia edukacyjne.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 5
ust. 1 pkt 2, realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom ksiąŜek i
pomocy naukowych, które zostały zgłoszone
przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły.
3. Pomoc materialna w formach, o których
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-3, moŜe być realizowana
takŜe poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych
wydatków, po przedstawieniu odpowiednich
rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy urzędu
lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Szczegółowe warunki, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej, zostaną uregulowane w odrębnym zarządzaniu Wójta.
4. Świadczenia pienięŜne z tytułu pomocy
materialnej o charakterze socjalnym wypłacane
są w kasie urzędu lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
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