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UCHWAŁA NR XXXIX/239/09
RADY GMINY BIELINY
z dnia 11 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2010
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.,

Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Gminy Bieliny
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy
Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi
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w roku 2010, w brzmieniu jak w załączniku do
niniejszej uchwały.

gramu Współpracy spośród właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Gminy Bieliny.

§ 2.1. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gmin Bieliny.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do powołania w drodze zarządzenia Koordynatora Pro-

Przewodniczący Rady Gminy: M. Nowakowski
Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/239/2009
Rady Gminy Bieliny
z dnia 11 listopada 2009r.

Program Współpracy Gminy Bieliny
z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010
Wstęp
Samorząd Gminy Bieliny dąŜy w swych działaniach do równomiernego rozwoju Gminy oraz
poprawy warunków Ŝycia jego mieszkańców.
Efektywne zarządzanie nie jest moŜliwe bez
współudziału i akceptacji ze strony obywateli.
Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty oraz do rozwoju poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy.

Nieodzownym zatem elementem sprawnego
zarządzania jest zwiększenie bezpośredniego
udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji
lokalnej polityki społecznej. Zasady współdziałania władz samorządowych z przedstawicielstwami lokalnych organizacji obywatelskich zawiera Program Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o:
a. Programie - naleŜy przez to rozumieć
Program Współpracy Gminy Bieliny z
Organizacjami Pozarządowymi w 2010
roku
b. Ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c. Organizacjach Pozarządowych - naleŜy
przez to rozumieć organizacje, osoby
prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy

2. Program jest elementem długofalowej strategii rozwoju Gminy, zwłaszcza w zakresie
realizowanej lokalnej polityki społecznej.
3. Nadrzędnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań
własnych Gminy wynikających z przepisów
prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań.
4. Program określa, formy, zasady, zakres
współpracy organów samorządowych Gminy Bieliny z organizacjami pozarządowymi, a
takŜe priorytety realizowanych zadań publicznych.

Rozdział II
Zasady współpracy
1. Podstawowym kryterium decydującym o
podjęciu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Bieliny lub na
rzecz jej mieszkańców.
2. Współpraca realizowana jest w oparciu o
zasadę pomocniczości, jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne oddziaływania regulują przepisy prawa.

3. Zlecanie realizacji zadań publicznych Organizacjom Pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
ogłaszanego i przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy, chyba, Ŝe przepisy odrębnej przewidują odrębny tryb zlecania zadań. JeŜeli dane zadanie moŜna zrealizować
efektywniej, powierzenie moŜe nastąpić w
innym trybie, w szczególności w trybie określonym w przepisach o zamówieniach pu-
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blicznych, przy porównywalności metod kalkulacji, kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
4. O kolejności i rozmiarze realizowanych zadań decydują priorytety przyjęte w rozdziale
IV Programu.
5. Realizatorami współpracy ze strony Gminy
są w szczególności:
a. Rada Gminy Bieliny i jej komisje w zakresie:
- określania strategii rozwoju Gminy,
ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej polityki społecznej,
- nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- utrzymywania kontaktów pomiędzy
poszczególnymi komisjami stałymi, a
Organizacjami Pozarządowymi, realizującymi zadania w obszarach będących jednocześnie obszarami działań
komisji.
b. Wójt Gminy Bieliny w zakresie:
- realizacji zadań wynikających z Programu poprzez ogłaszanie otwartych
konkursów ofert w celu powierzenia
lub wsparcia realizacji zadania i przekazania odpowiednich na ten cel
środków w ramach budŜetu,
- kontroli i oceny stanu realizacji zleconego zadania pod względem efektywności i jakości przy pomocy swego Zastępcy, Sekretarza Gminy,
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Skarbnika
Gminy,
Kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych
i Kierowników referatów Urzędu
Gminy Bieliny oraz osób zajmujących
samodzielne stanowiska pracy.
c. Koordynatora Programu Współpracy w
zakresie:
- utrzymywania bezpośrednich, stałych
kontaktów między władzami samorządowymi, a Organizacjami Pozarządowymi w celu ułatwienia bieŜącego przepływu informacji,
- koordynacji współpracy słuŜb Urzędu
Gminy z Organizacjami Pozarządowymi,
- doradztwa władzom Gminy w sprawach dotyczących sektora pozarządowego,
- udzielania Organizacjom Pozarządowym wsparcia poprzez bieŜące doradztwo, organizowanie spotkań, szkoleń,
- publikowania informacji o działaniach Organizacji Pozarządowych
Gminy Bieliny w zgodzie z ustalonym
regulaminem,
- kreowania koncepcji
współpracy
miedzy Gminą a Organizacjami Pozarządowymi,
- monitoringu i ewaluacji Programu.
6. Realizatorami współpracy ze strony Organizacji Pozarządowych są zgłoszone w rejestrach ich organy statutowe.

Rozdział III
Formy współpracy
1. Współdziałanie Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi obejmuje współpracę
o charakterze finansowym i pozafinansowym
oraz partnerstwo.
2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu
realizacji zadań Gminy Bieliny Organizacjom
Pozarządowym poprzez:
a) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego
realizację
b) wsparcie wykonania zadania publicznego
wraz z udzieleniem dotacji na częściowe
dofinansowanie jego realizacji
3. Współpraca pozafinansowa polega na:
a) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności poprzez:
I. utworzenie strony internetowej na
portalu gminnym, umoŜliwiającej
prezentację bielińskich Organizacji
Pozarządowych
II. przekazywanie za pomocą technologii komputerowej, lokalnych mediów
oraz za pośrednictwem tablicy ogło-

szeń w Urzędzie Gminy Bieliny bieŜących informacji związanych z realizacją Programu.
III. zapoznanie Organizacji Pozarządowych z obszarami działań, w które
mogą się włączyć jako realizatorzy
powierzonych przez Gminę zadań.
IV. bieŜące informowanie o sesjach Rady
Gminy i posiedzeniach komisji, podczas których omawiane będą zagadnienia związane z działalnością statutową Organizacji Pozarządowych w zakresie realizowania zadań publicznych.
V. przekazywanie Koordynatorowi Programu Współpracy kompleksowych
wniosków, opinii, uwag dotyczących
bieŜącej realizacji Programu.
b) konsultowaniu aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności poŜytku publicznego Organizacji
Pozarządowych poprzez:
I. udział przedstawicieli Organizacji Pozarządowych i władz samorządowych
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w spotkaniach, mających na celu merytoryczne diagnozowanie potrzeb
społeczności lokalnej.
II. udostępnianie Organizacjom Pozarządowym projektów uchwał z dziedzin związanych z ich statutową działalnością.
c) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, skupiających przedstawicieli władz Gminy i Organizacji Pozarządowych w celu:
I. definiowania
priorytetowych
dla
Gminy obszarów problemowych, w
rozwiązanie których, Organizacje Pozarządowe mogą włączyć się jako realizator zadania.
II. opiniowania ofert konkursowych,
poprzez włączenie przedstawicieli
Organizacji Pozarządowych w skład
komisji opiniującej z zachowaniem
zasady bezstronności.
d) inne formy współpracy mogą być realizowane poprzez:
I. inicjowanie działań aktywizujących i
integrujących bielińskie Organizacje
Pozarządowe.
II. udostępnianie Organizacjom Pozarządowym lokali z przeznaczeniem na
działalność statutową.
III. bieŜące poradnictwo i pomoc w organizowaniu szkoleń, mających na
celu zwiększenie profesjonalizacji
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działań bielińskich Organizacji Pozarządowych.
IV. prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy i Organizacji Pozarządowych
V. merytoryczną pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza Bielin.
VI. umoŜliwienie Organizacjom Pozarządowym publikowania istotnych wiadomości, komunikatów w „Gazecie
Bielińskiej”, z zachowaniem obowiązujących regulacji prawnych
4. Gmina Bieliny moŜe być partnerem dla organizacji pozarządowej w realizacji zadania
publicznego, finansowanego w przewaŜającej części ze środków innych niŜ budŜet
Gminy, jako:
a) Partner formalny, wnosząc wkład finansowy w projekty kierowane przez organizację pozarządową do funduszy europejskich i innych. W tym celu naleŜy wystąpić z pisemnym wnioskiem z załączoną
dokumentacją projektu oraz z propozycją
udziału finansowego Gminy w projekcie.
b) Partner nieformalny projektów kierowanych przez organizacje do funduszy europejskich i innych. W tym celu naleŜy
wystąpić z pisemnym wnioskiem z załączona dokumentacją projektu oraz z propozycją udziału merytorycznego Gminy
w projekcie.

Rozdział IV
Lista zagadnień priorytetowych
1. Rada Gminy Bieliny, na podstawie Strategii
Rozwoju Gminy Bieliny przyjętej Uchwałą
nr XIV/2000 Rady Gminy Bieliny z dnia
27 marca 2000r. w sprawie zatwierdzenia
programu gospodarczego, uznaje, Ŝe do zagadnień priorytetowych we współpracy
Gminy Bieliny z organizacjami pozarządowymi, przeznaczonych do realizacji w roku
2010, naleŜą:
a. promowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości;
b. wspieranie systemu pomocy społecznej;
c. ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
d. wspieranie organizacji ubiegających się
o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, w tym ze źródeł Unii Europejskiej;
e. upowszechnianie kultury fizycznej, w tym
prowadzenie sportowych szkoleń dzieci i
młodzieŜy oraz rozwój bazy sportoworekreacyjnej;

f.

promocja zdrowego trybu Ŝycia i działań
z zakresu profilaktyki uzaleŜnień;
g. ochrona środowiska naturalnego;
h. przedsięwzięcia kulturalne mające szczególnie na celu wzbogacanie oferty kulturalnej Gminy oraz promocję lokalnych
twórców;
i. przedsięwzięcia mające na celu promocję
potencjału turystycznego Gminy i wsparcie rozwoju bazy turystycznej na terenie
Gminy;
j. ochrona zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy;
k. rozwój społeczeństwa obywatelskiego i
idei samorządności.
2. Lista zagadnień, wymienionych w pkt. 1,
informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań
w roku 2010, jednak nie stanowi jedynego
kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów naleŜą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji
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załoŜonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
3. Organizacja Pozarządowa moŜe z własnej
inicjatywy złoŜyć ofertę realizacji zadania
publicznego, równieŜ takiego, które jest juŜ
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realizowane w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie
rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. Program reguluje zasady współdziałania
władz samorządowych z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
określi uchwała budŜetowa Gminy Bieliny na
rok 2010.
3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa
oraz odrębna uchwała Rady Gminy.
4. Organizacja pozarządowa w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych
zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Samorząd Gminy Bieliny.
5. Rada Gmina w terminie do 31 października
2010r. uchwali listę zagadnień priorytetowych na kolejny rok budŜetowy. Określony
zostanie teŜ zakres zadań na rok 2011 w realizację, których mogą włączyć się Organizacje Pozarządowe.
6. Koordynator Programu, na podstawie ankiet
rozprowadzonych wśród wszystkich działających na terenie Gminy Bieliny organizacji
pozarządowych, dokonuje oceny realizacji
Programu. Wnioski z analizy ankiet Koordy-

nator Programu przedstawia Wójtowi Gminy, w terminie do 15 listopada 2010 r., celem
ich uwzględnienia w projekcie Programu
współpracy Gminy Bieliny z organizacjami
pozarządowymi w roku 2011.
7. W terminie do 30 listopada 2010 roku Rada
Gminy uchwali roczny Program Współpracy
Samorządu Gminy Bieliny z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2011.
8. Koordynator Programu Współpracy, po zasięgnięciu opinii właściwych komisji Rady
Gminy, Kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych oraz właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Gminy Bieliny
przedstawi Radzie Gminy w terminie do
31 marca 2011r. sprawozdanie z realizacji
Programu za rok 2010 w zakresie merytorycznej współpracy władz samorządowych z
bielińskimi Organizacjami Pozarządowymi
oraz wnioskami wynikającymi z tej współpracy.
9. Zasady współpracy władz samorządowych z
organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu rocznych planów współpracy reguluje
odrębna procedura stanowiąca załącznik do
niniejszego programu.
Załącznik Nr 1
do Programu współpracy Gminy Bieliny
z organizacjami pozarządowymi w roku 2010

Procedura współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu
rocznych planów współpracy
I.

Cel procedury
Celem procedury jest określenie szczegółowych zasad udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych przy tworzeniu rocznych
planów współpracy.
II. Osoba odpowiedzialna za procedurę: osoba
zajmująca się obsługą prawną Urzędu Gminy.
III. Przebieg procedury:
1. Organizacje pozarządowe mogą przedłoŜyć do 30 września 2010r. właściwej komisji Rady i Wójtowi propozycje dotyczące priorytetów oraz potrzeb finanso-

wych w zakresie realizacji zdań Gminy
przez podmioty na przyszły rok budŜetowy.
2. Przed wniesieniem pod obrady Rady
Gminy Programu Współpracy Gminy
Bieliny z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na rok
2010, zostanie zorganizowane spotkanie
z podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego poświęcone projektowi Programu w roku 2011 i realizacji
Programu za rok 2010.
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UCHWAŁA NR XXIX/38/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z póź.
zm./, w związku z art. 184 ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm., Rada Gminy
uchwala co następuje:

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa”
Rozdział 75412 „ochotnicze straŜe poŜarne”
§ 3030 „róŜne opłaty na rzecz osób fizycznych”
o 10.000 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdział 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”
§ 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych” o 32.000 zł

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu:
Dział 600 „ Transport i łączność”
Rozdział 60014 „drogi publiczne powiatowe”
§ 6620 „dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 310.000 zł
na zwiększenie wydatków:
Dział 600 „Transport i łączność”
Rozdział 60014 „drogi publiczne powiatowe”
§ 2320 „dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego” o 268.000 zł

§ 2. Załącznik Nr 3a do uchwały
Nr XX/47/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia
29 grudnia 2008 r otrzymuje brzmienie jak w
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/38/09
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 16 listopada 2009 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1.

600

60016

2.

754

75412

4.

900

90001

5.

900

90015

Ogółem

Nazwa zadania
inwestycyjnego

4
Remont drogi gminnej ul. Szkolna Nr ewid. 902 w
m. Gowarczów
Zakupy
inwestycyjne
dla
jednostek OSP
Budowa sieci kanalizacyjnej
ul
Szkolna
na
odcinku
203 mb
Dobudowa lamp oświetlenia
przy drogach gminnych

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
rok
Dotacje
środki
budŜetowy
dochody
kredyty
i środki
wymienione
2009
własne jst i poŜyczki
pochodzące
w art. 5 ust. 1
(7+8+9+10)
z innych źr.*
pkt 2 i 3 u.f.p.
6
7
8
9
10

Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
11

188014

188014

Urząd Gminy

46000

46000

Urząd Gminy

66200

66200

Urząd Gminy

58000

58000

Urząd Gminy

358214

358214

x
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UCHWAŁA NR XXIX/42/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na 2010 rok”.
§ 2. Program współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na 2010 rok
Przyjmując niniejszy dokument, Rada Gminy w
Gowarczowie deklaruje wolę kształtowania
współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na zasadzie
partnerstwa i wyraŜa intencję realizacji swoich
zadań ustawowych - w ramach moŜliwości organizacyjnych i finansowych, w zakresach gdzie
jest to moŜliwe, w ścisłym współdziałaniu z nimi.
Program współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio-

tami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego został opracowany na podstawie ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w celu określenia zakresu współdziałania. Za celowe uznaje się
coroczne wskazywanie wybranych obszarów i
priorytetowych grup zadań po to, aby na ich
realizację kierować środki finansowe. Głównymi
kryteriami selekcji tych grup są - z jednej strony
potrzeby Gminy i jej moŜliwości finansowe, zaś z
drugiej strony - potencjał organizacji pozarządowych. Stwierdzenie stanowi punkt wyjścia do
dalszego rozwijania współpracy z tymi organizacjami. Współpraca ta ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych Gminie. Potencjał organizacji pozarządowych oraz
bliskość tematyczna przedmiotu ich działalności
z zadaniami Gminy, jednoznacznie wskazuje na
moŜliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem Samorządu i tych
organizacji. Rada Gminy doceniając siłę tkwiącą
w aktywnych mieszkańcach Gminy Gowarczów,
organizacjach pozarządowych i innych podmiotach, przyjmuje poniŜszy program.

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

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

3. Okres
2010 rok.

Poz. 4166

obowiązywania

Programu

-

Obszary i formy współpracy
§ 3. Współpraca z podmiotami Programu
dotyczy zadań własnych Gminy określonych w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), obejmujących następujące
obszary:
1) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) promocji gminy ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,
4) edukacji publicznej,
5) kultury w tym bibliotek gminnych i innych
placówek upowszechnienia kultury,
6) kultury fizycznej i turystyki w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
7) zieleni gminnej i zadrzewień,
8) bezpieczeństwa obywateli,
9) współpracy ze społecznościami lokalnymi i
regionalnymi innych państw.
§ 4. Zadaniami Programu są:
1) wspieranie działań z zakresu opieki społecznej,
2) wspomaganie działań na rzecz integracji i
rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
3) wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa
i przeciwdziałania patologiom społecznym,
4) organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieŜy,
5) wspieranie profilaktyki i działań na rzecz
promocji zdrowia,
6) wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzaleŜnień,
7) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieŜy,
8) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
9) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieŜy,
10) wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska,
11) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw
kulturalnych,
12) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroŜonych zwolnieniem z pracy,
13) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
14) promocja i organizacja wolontariatu,
15) wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy,
16) prezentacja osiągnięć artystów.

§ 5.1. Współpraca, o której mowa w § 3
moŜe przybierać następujące formy:
1) zlecenia podmiotom Programu realizacji
zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowanie z podmiotami Programu,
odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym.
2. Współpraca moŜe polegać takŜe na
wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym w § 4 pkt 1-16
uchwały.
§ 6.1. Udział organizacji pozarządowych w
wykonywaniu zadań publicznych realizowanych
przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego odpowiednio do
terytorialnego zakresu działania Gminy, oraz
których działalność statutowa jest zgodna z
dziedziną zlecanego zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego
moŜe mieć jedną z form:
1. powierzenie wykonania wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie jego realizacji,
2. wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie
mogą być wykorzystane na:
1) remonty budynków,
2) zadania i zakupy inwestycyjne,
3) zakupy gruntów,
4) działalność gospodarczą,
5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów Programu,
6) działalność polityczną.
§ 7.1. Zlecenie zadań, o których mowa w
§ 6 ust. 2, następuje, z zastrzeŜeniem § 9, w trybie konkursu, chyba Ŝe przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
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2. Konkursy dotyczące zadań określonych
w § 4 ogłasza Wójt Gminy Gowarczów.

Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie.

3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać
jego rozstrzygnięcie, o co najmniej 30 dni.

§ 10. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa uchwała Nr IV/21/06 z
dnia 28 grudnia 2006r. Rady Gminy w Gowarczowie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu Gminy Gowarczów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia,
zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu
kontroli wykonania zleconego zadania.

4. Pracownik Koordynujący przygotowuje
projekt Programu na dany rok najpóźniej do dnia
uchwalenia budŜetu.
§ 8. Do konkursu, o którym mowa w § 7,
mogą przystąpić takŜe jednostki organizacyjne
podległe organom administracji publicznej lub
przez nie nadzorowane.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.

§ 9. Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 6, ust. 2, pkt. 1, moŜe nastąpić
poprzez zakup usługi zgodnie z art. 11 ust. 4

§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
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UCHWAŁA NR XXIX/43/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Gowarczów
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.
717, Nr 153 poz. 1271, Nr 162 poz. 1568; z 2004
roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z
2006 roku Nr 17, póz. 128, Nr 181, poz. 1337)
oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia

1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z
2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r.
Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1,
poz. 1, Nr 56, poz. 458) Rada Gminy uchwala
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Gowarczów o następującej treści:

l. Postanowienia wstępne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez
bliŜszego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela - naleŜy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r nr 97, poz. 674 ze
zm.),
2) rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagro-

3)
4)
5)
6)

dzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. nr 22, poz, 181 ze zm.),
organie prowadzącym - naleŜy przez to rozumieć Gminę Gowarczów,
szkole - naleŜy rozumieć szkołę, dla której
organem prowadzącym jest gmina,
dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły, o
której mowa w pkt. 4,
nauczycielu bez bliŜszego określenia - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w
szkołach o których mowa w pkt.4,
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7) roku szkolnym - naleŜy rozumieć okres pracy
szkoły od 01 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego,
8) klasie - naleŜy rozumieć takŜe oddział lub
grupę,
9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w
art. 42 Karty Nauczyciela.
§ 2. Regulamin określa:
1) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,
za wysługę lat, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw,
2) wysokość i warunki wypłacania nagród i
innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy.
§ 3. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
wynagrodzenia zasadniczego,
dodatku motywacyjnego,
dodatku funkcyjnego,
dodatku za wysługę lat,
dodatku za warunki pracy w tym za: trudne
warunki i warunki uciąŜliwe,
6) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
7) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
i dodatków socjalnych określonych w art. 53
i art. 54 Karty Nauczyciela.
1)
2)
3)
4)
5)

Poz.4167

§ 4.1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzaleŜniona jest od posiadanych kwalifikacji, stopnia awansu zawodowego i
realizowanego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela
realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin ustala się na poziomie minimalnych stawek określonych w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego wynikająca z uzyskania wyŜszego
stopnia awansu zawodowego, następuje z
pierwszym dniem roku szkolnego następującego
po uzyskaniu awansu lub z dniem 1 stycznia
danego roku, jeŜeli uzyskanie stopnia awansu
zawodowego nastąpiło w trybie art. 9b ust. 3a
Karty Nauczyciela. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego z innych przyczyn następuje
z pierwszym dniem najbliŜszego miesiąca, jeŜeli
inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia
tego miesiąca.
4. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym
wymiarze zajęć otrzymują wynagrodzenie zasadnicze proporcjonalnie do realizowanego
wymiaru czasu pracy.
5. Nauczycielom przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w pełnej wcześniej ustalonej wysokości wraz z dodatkiem za wysługę lat.

II. Dodatek motywacyjny
§ 5. Przy ustalaniu dla nauczyciela dodatku
motywacyjnego naleŜy brać pod uwagę:
1) posiadaną aktualną ocenę pracy,
2) uzyskiwanie znaczących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych tj.
a) kształtowanie postawy moralnej, patriotycznej i obywatelskiej, w tym poszanowanie dziedzictwa narodowego i własnego państwa,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
3) jakość świadczonej pracy, w tym takŜe związanej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub
innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
4) zaangaŜowanie w realizację zajęć, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ra-
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mach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły,
f) praca w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole ponadpodstawowej w celu przeprowadzenie egzaminu dojrzałości lub komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole zasadniczej
i szkole średniej zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub
egzaminu z przygotowania zawodowego,
5) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w
szczególności:
a) współpracę z organem prowadzącym lub
bezpośrednim przełoŜonym - terminowe
wykonywanie zadań, właściwa realizacja
budŜetu,
b) kształtowanie polityki kadrowej, w szczególności pozyskiwanie nauczycieli wysoko wykwalifikowanych,
c) zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej,
d) dostosowanie wewnątrzszkolnego prawa
do wymogów reformy,
e) podwyŜszanie kwalifikacji pedagogicznych i kierowniczych w okresie sprawowania funkcji,
f) umiejętności organizacyjne,
g) współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu
wychowawczego szkoły,
h) przestrzeganie przepisów prawnych,
i) tworzenie dobrej atmosfery pracy i Ŝyczliwości wobec współpracowników i
uczniów,
j) podejmowanie działań innowacyjnych.
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§ 6.1. Ustala się środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne w poszczególnych szkołach w wysokości 10 % kwoty planowanych wynagrodzeń zasadniczych.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli oraz okres jego przyznawania
uwzględniając poziom spełnienia warunków, o
których mowa w § 5 ustala dyrektor w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy w wysokości do 30 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.
4. Dodatek motywacyjny ma charakter
uznaniowy.
5. Suma przyznanych nauczycielom dodatków motywacyjnych nie moŜe przekroczyć
kwoty przeznaczonej na dodatki w budŜecie
szkoły o której mowa w ust. 1.
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za okresy, za
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze
m.in. za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego (ulega proporcjonalnie zmniejszeniu za
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy).
Dodatek motywacyjny uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków oraz wynagrodzenia
chorobowego.

III. Dodatek funkcyjny
§ 7.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym Ŝe:
a) dyrektorowi - w wysokości od 30 % do 50 %
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
b) wicedyrektorowi - w wysokości od 20 % do
40 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
2. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe
nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w tym zastępstwo.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 ustala Wójt Gminy

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe
zajęcia, przysługuje dodatek funkcyjny z tym, Ŝe
nauczycielowi, któremu powierzono funkcje:
a) wychowawcy klasy - w wysokości 110,00 zł,
b) opiekuna staŜu - w wysokości 80,00 zł
5. Prawo do dodatku funkcyjnego w całości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji opiekuna staŜu a jeŜeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca
- od tego miesiąca.
6. Dodatki funkcyjne nie przysługują w
okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w
pracy, w okresie urlopu do poratowania zdrowia,
w okresach za które nie przysługuje wynagro-
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dzenie zasadnicze od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa
lub funkcji opiekuna staŜu z innych powodów, a
jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. Dodatek
funkcyjny nie przysługuje równieŜ za okresy po-
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bierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku
chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego
(ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy).
8. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

IV. Dodatek za wysługę lat
§ 10.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia
zasadniczego za kaŜdy rok pracy, wypłacany w
okresach miesięcznych poczynając od czwartego
roku pracy, z tym Ŝe dodatek ten nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyŜszej stawki tego dodatku, jeŜeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do
dodatku lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości takŜe za okres
urlopu dla poratowania zdrowia.
4. Do okresów pracy uprawniających do
dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.
5. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niŜ w jednym stosunku pracy

okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat
ustala się odrębnie dla kaŜdego stosunku pracy,
z zastrzeŜeniem ust.
6. Do okresu zatrudnienia uprawniającego
do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu
pracy w innym zakładzie, w którym pracownik
był lub jest jednocześnie zatrudniony. Do okresu
dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
6. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach (placówkach) w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć,
do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w kaŜdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 4.
7. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza
się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie
niŜszym niŜ połowa obowiązującego wymiaru.
8. Do okresów pracy uprawniających do
dodatku za wysługę lat wlicza się takŜe inne
okresy, jeŜeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego
zaleŜą uprawnienia pracownicze.

V. Dodatek za warunki pracy
§ 11.1. Dodatek za trudne warunki pracy
przysługuje nauczycielom za prowadzenie:
1) Indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do nauczania specjalnego w wysokości 10 % stawki godzinowej osobistego
wynagrodzenia zasadniczego, za kaŜdą przepracowaną godzinę,
2) Zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
z
dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim
w wysokości 20 % stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego za kaŜdą
przepracowaną godzinę,
3) Zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
szkołach podstawowych w wysokości 10 %

stawki godzinowej osobistego zaszeregowania, za kaŜdą przepracowaną godzinę.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania
pracy z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za którą przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu.
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VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
§ 12.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeŜeniem
ust. 3, w sposób określony w ust. 1.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem
za warunki pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających
do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za
kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w
pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe
być jednakŜe większa niŜ liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, 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.

7. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela i dla którego ustalony plan
zajęć w pełnych okresach roku szkolnego nie
wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych powinien nauczać odpowiednio większą
liczbę godzin w innych okresach danego roku
szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak
ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się z dołu.

VII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 13. Nagrody otrzymują nauczyciele za
szczególne
osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze.

2) 40 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody przyznawane przez organ prowadzący,

§ 14. Fundusz nagród organu prowadzącego tworzony jest w wysokości 2 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń, i jest przeznaczony na nagrody dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gowarczów.

2. Nagrody wójta mogą być przyznawane:
1) dyrektorom szkół,
2) nauczycielom zatrudnionym, pod warunkiem
przepracowania w szkole co najmniej 1 roku.

§ 15.1. Ustala się następujący podział funduszu nagród:
1) 60 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody przyznawane przez dyrektora,

3. Nagrody Wójta mogą być przyznawane
z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) waŜnych wydarzeń w Ŝyciu szkoły i placówki
oświatowej.
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§ 16. Przy przyznawaniu Wójta uwzględnia
się:
1) przestrzeganie prawa oświatowego,
2) właściwe gospodarowanie środkami budŜetowymi,
3) działania innowacyjne,
4) prawidłową współpracę z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oświatową oraz
z innymi jednostkami,
5) prawidłową współpracę z radą pedagogiczną, radą szkoły i radą rodziców, samorządem szkolnym,
6) prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej,
7) szczególne obciąŜenie pracami związanymi z
organizacją szkoły lub placówki oświatowej,
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8) troskę o dobro szkoły lub placówki oświatowej.
§ 17. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda Wójta otrzymuje dyplom, którego
odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.
§ 18. Wnioski o nagrodę wójta mogą składać: 1.
1) rada pedagogiczna,
2) rada (inne reprezentacje) rodziców, szkoły
lub placówki oświatowej,
3) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej,
4) związki zawodowe,

VIII. Dodatek mieszkaniowy
§ 19. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin na terenie
wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców posiadającemu kwalifikacje wymagane
do zajmowanego stanowiska w szkołach i placówkach prowadzonych przez organ Gminy, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
§ 20. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 1 %,
2) przy dwóch i więcej osobach w rodzinie 2 % wynagrodzenia nauczyciela staŜysty, o
którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 21. Do członków rodzin, o której mowa w
§ 20, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących; współmałŜonka oraz dzieci i
rodziców pozostających na jego utrzymaniu.
§ 22. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w
§ 20. MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

§ 23. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli o których mowa w § 22, na ich
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.
§ 24. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.
§ 25. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy a
takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie
2) pobierania zasiłku społecznego
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta
4) korzystania z urlopu wychowawczego
§ 26. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

IX. Postanowienia końcowe
§ 27. Wysokość oraz zasady wypłacania
nauczycielom:
1) nagród jubileuszowych,
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
3) świadczenia urlopowego,
4) dodatku za pracę w porze nocnej,
5) zasiłku na zagospodarowanie,

6) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
7) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub
rentę,
8) dodatków specjalistycznych,
9) dodatku wiejskiego,
10) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych,
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11) środków na dokształcanie i doskonalenia
nauczycieli, określają odpowiednie przepisy
Karty Nauczyciela oraz inne właściwe przepisy prawne.
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§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Uzgodniono ze związkami zawodowymi:
1. Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału
Końskie.
2. Międzyszkolna Komisja
NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania
Końskie.

§ 28. Traci moc uchwała nr XI/64/07 Rady
Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2007
roku w sprawie określenia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania na terenie
Gminy Gowarczów.
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
4167

4168
4168

UCHWAŁA NR XXIX/44/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz 159, z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz 728, z póz.
zm.) Rada Gminy w Gowarczowie uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie w
brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów i kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/35/04 Rady
Gminy w Gowarczowie z dnia 21 października
2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/44/09
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 16 listopada 2009 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gowarczowie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest
wyodrębnioną jednostką budŜetową Gminy
Gowarczów i działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz,
728 z późn. zm.)

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.)
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.)
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4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z
późn. zm.)
5. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992 z późn. zm.
6. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U.
z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
7. Innych obowiązujących w tym przedmiocie
aktów prawnych
8. Postanowień niniejszego statutu.
§ 2.1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Gowarczów utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Gowarczowie pod adresem Gowarczów Plac XX-lecia 1
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3. Obszarem działania Ośrodka jest teren
gminy Gowarczów.
4. Ośrodek uŜywa pieczęci podłuŜnej o treści:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gowarczowie
26-225 Gowarczów
tel/fax 048 672-40-21
5. Gminny Ośrodek Pomocy w Gowarczowie dysponuje i gospodaruje oraz zarządza majątkiem przekazanym przez Gminę Gowarczów w
tym majątkiem nieruchomym stanowiącym
udział wyraŜony 62,92 m2/527,29 w zabudowanej
nieruchomości połoŜonej w Gowarczowie oznaczonej w ewidencji Nr 2638 o powierzchni 0,08 ha
objętej KW Nr 29546 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Końskich.

Rozdział 2
Zakres działania Ośrodka
§ 3.1. Podstawowym celem działania
Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób i rodzin, które
własnym staraniem nie są w stanie pokonać
trudności Ŝyciowych oraz umoŜliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności
człowieka.
2. Ośrodek w miarę swoich moŜliwości
powinien doprowadzić do usamodzielnienia się
osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Ośrodek powinien równieŜ zapobiegać
powstawaniu nowych problemów społecznych
sprzyjających powstawaniu zapotrzebowania na
świadczenia z zakresu pomocy społecznej.
§ 4. Ośrodek realizuje zadania własne
gminy, które zostały określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmując
w szczególności:
1. Do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym naleŜy:
1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w
zakresie pomocy społecznej,
3 udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym,
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków
okresowych,

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym
oraz innym osobom niemającym dochodu i moŜliwości uzyskania świadczeń na
podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu Narodowym Funduszu
Zdrowia,
8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad długotrwale lub
cięŜko chorym członkiem rodziny oraz
wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem
lub rodzeństwem,
10. praca socjalna,
11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w
miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkań chronionych,
13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
14. doŜywianie dzieci,
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15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom
bezdomnym,
16. kierowanie do domu pomocy społecznej
i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu,
17. pomoc osobom mającym trudności w
przystosowaniu się do Ŝycia po zwolnieniu zakładu karnego,
18. sporządzanie sprawozdawczości oraz
przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, równieŜ w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego,
19. tworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy
społecznej , w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników
20. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
21. opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne określonych w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Do zadań własnych gminy naleŜy:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na
ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, poŜyczek oraz pomocy w naturze,
3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w
domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających
opieki ,
4. podejmowanie innych zadań z zakresu
pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,
5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert
pracy o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
3. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie,
określone w ustawie o pomocy społecznej i
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w innych ustawach oraz zadania, które wynikają z porozumień zawartych z Wojewodą
Świętokrzyskim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmując w szczególności takie zadania
jak:
1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną,
3. realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu Ŝycia
osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia,
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a takŜe udzielenie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych,
7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych,
8. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z
funduszu alimentacyjnego,
9. podejmowanie działań wobec dłuŜników
alimentacyjnych
§ 5. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, fundacjami, stowarzyszeniami, związkami oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

Rozdział 3
Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 6.1. Ośrodek jest jednostką budŜetową w
rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2. Ośrodek jest finansowany:
1. ze środków własnych gminy,
2. ze środków na zadania zlecone i dotacji celowych budŜetu państwa,
3. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych
i prawnych,
4. innych źródeł przewidzianych prawem.

3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek
budŜetowych.
4. Podstawą gospodarki finansowej
Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący
dochody i wydatki.
5. Odszkodowań i wpłat za utracone lub
uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź
uŜytkowaniu jednostki budŜetowej.
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Rozdział 4
Zarządzanie i organizacja Ośrodka
§ 7.1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go
na zewnątrz kierownik.

6. Kierownik składa corocznie Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka do
30 kwietnia br. za rok ubiegły.

2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy.

7. Obsługę kasową Ośrodka prowadzi
Bank Spółdzielczy Filia w Gowarczowie.

3. Kierownik Ośrodka na podstawie upowaŜnienia udzielonego przez Wójta Gminy Gowarczów wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych,
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów oraz ustawy o postępowaniu wobec
dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

§ 8.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie wykonując zadania własne
gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się
ustaleniami Wójta Gminy.
§ 9.1. Nadzór nad działalnością Ośrodka
sprawuje Wójt Gminy Gowarczów.
2. Wojewoda Świętokrzyski sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań
zleconych.

4. Kierownik wykonuje wobec zatrudnionych pracowników Ośrodka czynności wynikające ze stosunku pracy.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w
statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o pomocy społecznej i przepisy
wydane na jej podstawie oraz przepisy Kodeksy
Pracy.

5. Organizację Ośrodka i zasady jego funkcjonowania określa regulamin organizacyjny
Ośrodka nadany przez kierownika.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 10.1. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy w Gowarczowie.

2. Zmiana treści statutu wymaga podjęcia
przez Radę Gminy uchwały o jego zmianie.

4168
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UCHWAŁA NR XLIX/275/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kieleckim na zmianę dróg
podlegajacych obowiązkowi zimowego utrzymania w sezonie 2009/2010 będącego we właściwości
Gminy Łagów oraz Powiatu Kieleckiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 19990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142
poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Łagów uchwala, co następuje:
§ 1. WyraŜa się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Kieleckim w sprawie zmiany dróg podlegających obowiązkowi zimowego
utrzymania w sezonie 2009/2010 będących we
właściwości Gminy Łagów i Powiatu Kieleckiego.

§ 2. Strony uczestniczyć będą w kosztach
realizacji zadania opisanego w § 1 na zasadach
szczegółowo określonych w porozumieniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Zwoliński
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UCHWAŁA NR XXXIII/171/2009
RADY GMINY TARŁÓW
z dnia 16 października 2009 r.
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
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z
późniejszymi zmianami) oraz na podstawie
art. 165, art. 184. ust. 1 pkt. 1, 2, 5, 6 i art. 188
ust. 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.) Rada Gminy w Tarłowie uchwala co
następuje:
§ 1. Zmniejszyć dochody budŜetu gminy:
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6260 o kwotę
5.000,00
Dz. 751 Rozdz. 75113 § 2010 o kwotę
1.729,00
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2440 o kwotę 10.000,00
Razem: o kwotę:
16.729,00
§ 2. Zwiększyć dochody budŜetu gminy:
Dz. 854 Rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 43.799,00
§ 3. Zmniejszyć wydatki budŜetu gminy:
Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4010 o kwotę 10.000,00
Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4110 o kwotę
2.000,00
Dz. 751 Rozdz. 75113 § 4110 o kwotę
1,00
Dz. 751 Rozdz. 75113 § 4120 o kwotę
1,00
Dz. 751 Rozdz. 75113 § 4210 o kwotę
756,00
Dz. 751 Rozdz. 75113 § 4300 o kwotę
849,00
Dz. 751 Rozdz. 75113 § 4410 o kwotę
122,00
Dz. 754 Rozdz. 75405 § 3000 o kwotę
3.000,00
Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 20.250,00
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 15.000,00
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4170 o kwotę
5.000,00
Razem: o kwotę:
56.979,00
§ 4. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy:
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę
5.000,00
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę
6.000,00
Dz. 754 Rozdz. 75404 § 3000 o kwotę
3.000,00
Dz. 854 Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 43.799,00
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 10.000,00

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4270 o kwotę
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4270 o kwotę
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4560 o kwotę
Razem: o kwotę:

6.000,00
5.000,00
5.000,00
250,00
84.049,00

§ 5. Dokonuje się zmian w załącznikach do
Uchwały Rady Gminy Tarłów Nr XXIV/120/2008 z
dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu gminy na 2009 rok:
- Nr 1 „Dochody budŜetu gminy w 2009 roku”
- Nr 2 „Wydatki budŜetu gminy w 2009 roku”
- Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2009
roku”
- Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku”
Załączniki wymienione, powyŜej otrzymują następujące brzmienie i stanowią załączniki do
uchwały:
- Nr 1 „Dochody budŜetu gminy w 2009 roku”
- Nr 2 „Wydatki budŜetu gminy w 2009 roku”
- Nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2009
roku”
- Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku”
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Lenart
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Załączniki do uchwały Nr XXXIII/171/2009
Rady Gminy Tarłów
z dnia 16 października 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 3
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ZARZĄDZENIE NR RG/0151/145/2009
WÓJTA GMINY ŁONIÓW
z dnia 16 listopada 2009 r.
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 XXII/120/2008 Rady Gminy Łoniów z
dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Łoniów na 2009r. wprowadza się
następujące zmiany:
1. zwiększa się dochody budŜetowe o kwotę
- 36 204 zł
2. zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę
- 10 830 zł

zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę
- 47 034 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 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 zarządzenia Nr RG/0151/145/2009
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 16 listopada 2009r.

Dział

Nazwa

010

Rolnictwo i łowiectwo
w tym rozdz.: 01095 § 2010
§ 4430
§ 4750
Transport i łączność
w tym rozdz.: 60016 § 4210
§ 4300
Urzędy naczelnych organów władzy
państw, kontroli i ochrony prawa
w tym rozdz.: 75101 § 4210
§ 4750

600
751

Ogółem
4171

Dochody
Zmniejszenia
Zwiększenia
36 204
36 204

Wydatki
Zmniejszenia
Zwiększenia
36 204

10 000
10 000
830

35 480
724
10 000
10 000
830

830
36 204

10 830

830
47 034

– 24924 –

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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