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UCHWAŁA NR XLV/316/2009
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002r.: Dz. U.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,

Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r.:
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r.: Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r.: Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r.: Nr 17 poz. 128,
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Nr 181 poz. 1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420),
art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249 poz. 2104, z 2005r.: Dz. U. Nr 169 poz.
1420, z 2006r.: Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104
poz. 708, Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82 poz.
560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.
984; z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317,
Nr 216 poz. 137, Nr 227 poz. 1505; z 2009r.: Nr 19
poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79
poz. 666) Rada Miejska w Końskich uchwala, co
następuje:

Poz. 4267

§ 1. W budŜecie miasta i gminy Końskie
na 2009 rok:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Gąszcz
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Załączniki do uchwały Nr XLV/316/2009
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 5 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2

4267
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UCHWAŁA NR XXXII/41/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a takŜe
wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49
ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r.
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), zwanego rozporządzeniem, uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, nagród a takŜe
wysokości, szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Łączna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a takŜe zasady ustalania wysokości
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
dyrektora określa rozporządzenie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4. Traci moc Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a takŜe wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
w roku 2009 wprowadzony uchwałą Nr 24/XXII/2008
Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Starz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/41/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 26 listopada 2009 r.

Regulamin - Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa wysokość stawek
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, nagród a takŜe wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Łączna.
§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
1) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub
placówek, dla której organem prowadzącym
jest Gmina Łączna,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
4) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę
5) uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka,
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w art. 42 ust. 3 lub 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,

Dodatek motywacyjny
§ 3.2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji,
efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność 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,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
i pkt 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w zespołach przedmiotowych
i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
§ 4. 1) Wysokość środków finansowych
dla poszczególnych szkół, przeznaczonych na
dodatki motywacyjne ustala się, mnoŜąc liczbę
nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym szkoły, przez kwotę stanowiącą 2 % wynagrodzeń zasadniczych tych nauczycieli.
2) Dodatek motywacyjny dla:
a) nauczyciela nie moŜe być niŜszy niŜ 2 %
i wyŜszy niŜ 10 % jego wynagrodzenia
zasadniczego,
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b) dyrektora nie moŜe być niŜszy niŜ 5 %
i wyŜszy niŜ 10 % jego wynagrodzenia
zasadniczego,
3) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie
dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny
4) Dodatek motywacyjny moŜe być przyznany
nauczycielowi, dyrektorowi po roku pracy w
danej szkole.
5) Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których
mowa w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku
do dyrektora - Wójt Gminy Łączna, po ugodnieniu z związkami zawodowymi, w przypadku dyrektorów - po zaopiniowaniu przez
związki zawodowe.

Poz. 4268

6) Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia
7) Dodatek motywacyjny nie przysługuje
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, podczas przebywania w stanie
nieczynnym oraz w okresach za które nie
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze
8) Nauczyciela, dyrektora moŜna pozbawić lub
obniŜyć mu wysokość przyznanego dodatku
motywacyjnego za: nierzetelne i nieterminowe
wywiązywanie się z poleceń słuŜbowych
i powierzonych zadań, nie wywiązywanie się
z obowiązków, o których mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
9) Pozbawienie lub obniŜenie dodatku motywacyjnego następuje począwszy od 1 dnia
następnego miesiąca kalendarzowego.

Dodatek funkcyjny
§ 5. 1) Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym Ŝe:
a) dyrektorowi, w szkole liczącej do 5 oddziałów - w wysokości 250,00 zł,
b) dyrektorowi, w szkole liczącej od 6 oddziałów - w wysokości 600,00 zł
c) wicedyrektorowi - w wysokości 250,00 zł,
2) Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3) Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1
i ust. 2 przyznaje:
a) dla dyrektora - Wójt Gminy Łączna, a
b) dla wicedyrektora - dyrektor szkoły
§ 6.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym Ŝe nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo w oddziale liczącym do
20 uczniów (włącznie)-w wysokości 45,00 zł,
2) wychowawstwo w oddziale liczącym ponad
20 uczniów -w wysokości 80,00 zł,
3) funkcję opiekuna staŜu - w wysokości 25,00 zł.
§ 7. 1) Prawo do dodatku funkcyjnego,
o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 6 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powie-

rzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia
2) Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
3) W placówkach, w których nie utworzono
stanowiska wicedyrektora, dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przysługuje nauczycielowi zastępującemu dyrektora
po 3 miesiącach zastępstwa.
4) Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1,
nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach
za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska,
wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego
dnia.
5) Otrzymywanie dodatku, o którym mowa
w § 5, nie moŜna łączyć z dodatkiem, o którym
mowa w § 6
6) Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy
§ 8. 1) Nauczycielowi przysługuje dodatek
za pracę w trudnych lub uciąŜliwych dla zdrowia
warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9
rozporządzenia.

2) Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1,
uzaleŜniona jest od wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa
w ust. 1.
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3) Dodatek w wysokości 1 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w ust. 2,
ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora - Wójt Gminy Łączna.
4) Dodatek, o którym mowa w ust. 1 wypłaca
się w całości, jeŜeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wy-

Poz. 4268

miar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeŜeli nauczyciel realizuje
w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeŜeli jest zatrudniony
w niepełnym wymiarze zajęć.
5) Dodatek, o którym mowa w ust. 1 wypłaca
się z góry.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
§ 9. 1) Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową oraz wynagrodzenie za jedną
godzinę doraźnego zastępstwa 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, o ile w czasie realizacji
tego zastępstwa realizowane były zajęcia
zgodne z planem i programem nauczania
danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.
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.
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.
5) Wynagrodzenie za godziny, o których mowa
w § 9, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
6) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel
nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,

7)

8)

9)

10)

rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy - dotyczy równieŜ nauczycieli, którzy nie realizują godzin ponadwymiarowych z powodu rekolekcji, z wyjątkiem nauczycieli katechetów, którzy zapewniają w tym czasie opiekę nad uczniami
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 tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 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
jednak większa niŜ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym
Godziny ponadwymiarowe przypadające w
dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
zrealizować z przyczyn leŜących po stronie
pracodawcy, w szczególności w związku z:
a) wyjazdem dzieci na wycieczkę
b) koniecznością uczestnictwa nauczyciela
(skierowanego przez dyrektora) w róŜnych formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły
c) uczestnictwem w konkursach przedmiotowych traktuje się jak godziny faktycznie
odbyte.
Godziny ponadwymiarowe nie zrealizowane
z przyczyn niezaleŜnych od pracodawcy i od
pracownika traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się z dołu.
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11) Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od
pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za
ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje
odrębne wynagrodzenie za kaŜdą godzinę
pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

Poz. 4268

12) Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
§ 10. 1) Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1 % planowanych środków
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje
dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły.
2) Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mają charakter uznaniowy.
3) Nagrody, o których mowa w § 10, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za
zgodą Wójta Gminy Łączna moŜe przyznać
nauczycielowi nagrodę w innym czasie.
4) Nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej
nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku
przysługującego za okres nieobecności z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia
społecznego. W/w nagrodę nie wlicza się do
podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.
5) Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu nagród
określi odrębna uchwała Rady Gminy Łączna.
§ 11. 1) Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin w szkole i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.
2) Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie - 10,00 zł
b) przy dwóch osobach w rodzinie - 20,00 zł
c) przy trzech osobach w rodzinie - 30,00 zł
d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie
- 40,00 zł
3) Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci
i rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.

4) Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącego takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej
w ust. 2. MałŜonkowie wspólnie określają
pracodawcę, który będzie im wypłacał ten
dodatek.
5) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4,
na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt
Gminy Łączna.
6) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
a) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
złoŜył wniosek o jego przyznanie.
7) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku z funduszu ubezpieczeń społecznych,
c) 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,
d) korzystania z urlopu wychowawczego
i urlopu macierzyńskiego.
8) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 12. 1) Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeŜeniem art. 20
ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje
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równieŜ za dni nieobecności w pracy z powodu
niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2) Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo
do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku,
jeŜeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu
miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do
dodatku lub wyŜszej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
3) W przypadku nieobecności w pracy spowodowanej urlopem macierzyńskim dodatek za
wysługę lat przysługujący nauczycielom ulega pomniejszeniu za dni nieobecności. Dodatek za wysługę lat wlicza się do ustalenia
podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Poz. 4268,4269

§ 13. Wszystkie obowiązki pracodawcy
w stosunku do nauczyciela, na którego organ
prowadzący szkołę nałoŜył obowiązek podjęcia
pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
w wymiarze nie większym niŜ 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - wypełnia dyrektor szkoły
macierzystej, a organ prowadzący zabezpiecza
środki na wynagrodzenie i inne świadczenia
przysługujące nauczycielowi w budŜecie tej
szkoły właśnie.
§ 14. Regulamin został uzgodniony z Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w SkarŜysku-Kam. oraz Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suchedniowie.
§ 15. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2010r.

4268

4269
4269

UCHWAŁA NR XXXII/43/2009
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9,
art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŜn. zm.) w związku z art. 165 ust. 2,
art. 166 ust. 1 i ust. 4, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 2
pkt. 2 i 23, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z póŜn. zm). Rada Gminy uchwala,
co następuje
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budŜetu o kwotę 28 730 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi 13 830 492,86 zł
§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budŜetowych o kwotę 28 730 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi 17 378 392,86 zł
§ 3. Do § 11 uchwały budŜetowej dodaje
się punkt 8 o brzmieniu „UpowaŜnia się wójta
do udzielania w roku budŜetowym poręczeń
i gwarancji do łącznej kwoty 977 000 zł”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Starz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/43/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 26 listopada 2009 r.

Tytuł
Dział
756

Rozdział

§

75616
0500
801
80195
2700

Treść
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z podatku rolnego, lesnego,podatku od spadków i darowizn,
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Oświata i wychowanie
Pozostała działalnolność
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów,
samorządów województwa pozyskane z innych źródeł
Ogółem zwiększenia dochodów

Zwiększenia Zmniejszenia
13 000,00
13 000,00
13 000,00
15 730,00
15 730,00
15 730,00
28 730,00
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXII/43/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 26 listopada 2009 r.

Tytuł
Dział
600

Rozdział

§

60016
4010
4120
4140
4440
801
80101
3020
4010
4040
4110
4170
4210
4260
4300
4410
4440
4740
80103
4010
4110
4120
80104
3020
4010
4110
80113
4300
80146
4300
80195
4170
4110
4120

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Przedszkola
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
DowoŜenie uczniów do szkół
Zakup usług pozostałych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenia Zmniejszenia
13 000,00
13 000,00
4 600,00
1 800,00
2 800,00
3 800,00
55 350,43
39 620,43
16310,43
22 434,43
1 188,04
9 122,39
438,50
3 000,00
1 750,00
5 000,00
14 000,00
1 000,00
88,00
3 044,36
113,57

2 110,00

3 150,00
1 860,00
1 100,00
190,00
960,00
400,00

2 110,00
560,00
10 000,00
10 000,00

15 730,00
10 598,00
1 404,00
228,00

1 730,00
1 730,00
146,0
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4210
4300
4440

Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80110
Gimnazja
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851
Ochrona zdrowia
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Ogółem
Ogółem zwiększenia wydatków 28 730,00 zł.

2 600,00
900,00
11 200,00

146,00
11 200,00
1 500,00

11 200,00

1 100,00
1 100,00
1 000,00
100,00
69 450,43

5 600,00
1 100,00
2 000,00
1 000,00
1 100,00
1 100,00

1 100,00
40 720,43
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UCHWAŁA NR XXXVI/205/2009
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
Działająca na podstawie art. 18 ust. 2
pkt. 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczanie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010r. (Monitor Polski Nr 52
poz. 742) - Rada Gminy Raków, uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Raków:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,77 zł
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,04 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizację poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,20 zł

2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 0,60 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie gospodarczej działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 20,51 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 9,57 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej - 4,16 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej - 6,43 zł
- budynków gospodarczych od 1 m2
powierzchni uŜytkowej - 3,46 zł
3) Od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) budowle, budynki, grunty lub ich części słuŜące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz linie przesyłowe i rozdzielcze wody,
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zajęte na prowadzenie gospodarki komunalnej,
b) budowle, budynki, grunty lub ich części zajęte na prowadzenie działalności przeciwpoŜarowej, z wyjątkiem budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
c) budowle, budynki, grunty lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie
opieki społecznej, kultury, sportu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Poz. 4270

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rakowie.
§ 5. Uchwał wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i ma
zastosowanie do wymiaru podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Nowak
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UCHWAŁA NR XXXVI/206/2009
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10,
ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
6 października 2009 r. (Monitor Polski Nr 67,
poz. 872) w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2010r. i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 742) w sprawie
górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych w 2010r., Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych na terenie gminy:
1) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
548,00 zł
b/ powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
819,00 zł
c/ powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton 1.153,00 zł
2) Od samochodu cięŜarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu bez względu na rodzaj
zawieszenia osi jezdnych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Od ciągnika siodłowego i balastowego,
o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton
1.485,00 zł
4) Od ciągnika siodłowego i balastowego,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art.
8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniŜej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego): 586,00 zł
6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyŜszą niŜ 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
według stawek określonych w załączniku Nr 3
do niniejszej Uchwały.
7) Od autobusów, o których mowa w art. 8
pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niŜ 30 miejsc:
743,00 zł
b/ równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.529,00 zł
2. Dla pojazdów posiadających katalizator
stawki podatku określa się w wysokościach:
1) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
460,00 zł
b/ powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
797,00 zł
c/ powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton 1.095,00 zł
2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜycia łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a/ powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton:
1.344,00 zł
3) Dla przyczep i naczep wyprodukowanych po
1 stycznia 2001 roku z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton:
558,00 zł
4) Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a/ mniejszej niŜ 30 miejsc:
688,00 zł
b/ równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.388,00 zł
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§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Urzędu Gminy
i ochrony przeciwpoŜarowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raków.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskie-

Poz. 4271

go, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raków.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 01.01.2010r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku od środków
transportowych na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Nowak
Załączniki do uchwały Nr XXXVI/206/2009
Rady Gminy Raków
z dnia 10 grudnia 2009r.
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Załącznik Nr 3
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UCHWAŁA NR XXXVI/207/2009
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz.
1682 z późn. zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) art. 6

ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy, uchwala, co
następuje:
§ 1. Dla nieruchomości będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie określa się:
1) wzór deklaracji na podatek rolny (DR-2) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
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2) wzór deklaracji na podatek leśny (DL-2) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-2) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/66/2007
Rady Gminy Raków z dnia 12 grudnia 2007r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raków.

Poz. 4272

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rakowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010
roku i ma zastosowanie do wymiaru podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości począwszy
od 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Nowak
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Rady Gminy Raków
z dnia 10 grudnia 2009r.
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UCHWAŁA NR VIII/39/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 179 i art. 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych - (tekst jednolity - Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budŜetu gminy na 2009 rok o kwotę 7 387 zł
2) Zmniejsza się plan dochodów budŜetu gminy na 2009 rok o kwotę 52 740 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1) Zwiększa się plan wydatków budŜetu gminy na 2009 rok o kwotę 5 786 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budŜetu gminy
na 2009 rok o kwotę 51 139 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20092011” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik „Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących

z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2009 rok” oraz załącznik „Wydatki bieŜące na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2009 rok” otrzymują odpowiednio
brzmienie jak załączniki Nr 4 i 4a do niniejszej
uchwały.
§ 5. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik „Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.” otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr VIII/39/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 18 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII/39/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 18 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr VIII/39/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 18 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr VIII/39/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 18 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 4a
do Uchwały nr VIII/39/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 18 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr VIII/39/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 18 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr VIII/39/2009
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 18 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR VIII/47/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ruda Maleniecka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,
z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 6 w związku
z art. 5 ust. 1, 6, 7 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008, z późn.
zmianami) Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej
uchwala co następuje:
§ 1.1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych, jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne
podmioty władające nieruchomościami, w tym
podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
usługową lub usługowo-handlową za usługi
odbierania stałych odpadów komunalnych świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na
prowadzenie takiej działalności w wysokości:
a) pojemnik do 360 l = 0,36 m3 - 14 zł
b) pojemnik 1100 l = 1,10 m3 - 54 zł
c) pojemnik KP-7 = 7 m3 - 400 zł
2. Odbieranie odpadów stałych przy częstotliwości wywozu jeden raz w miesiącu.

3. Za wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym ustala się górną stawkę
14 zł/m3 brutto wliczając w tę kwotę koszty
transportu.
§ 2. W przypadku braku udokumentowania przez właścicieli nieruchomości lub osoby
wymienione w § 1 korzystania z usług podmiotów posiadających zezwolenie na usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów stałych i nieczystości płynnych, obowiązek usuwania odpadów
z tych nieruchomości przejmuje Gmina na koszt
właściciela nieruchomości lub innych w/w osób
zlecając wykonanie usługi podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie tej działalności w drodze decyzji administracyjnej zgodnie
z § 35 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
§ 3. Opłaty wymienione w § 1 pkt 1 i 2 w przypadku obowiązku usuwania odpadów
komunalnych przejętych przez Gminę, naleŜy
uiścić na konto bankowe.
§ 4.1. Obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejętych przez
Gminę ustaje z chwilą zawarcia przez właściciela
nieruchomości lub osoby wymienione w § 1
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka.

umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie
na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

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

2. Właściciel nieruchomości lub osoba
wymieniona w § 1 jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 14 dni, powiadomić pisemnie o tym fakcie Urząd Gminy w
Rudzie Malenieckiej.

Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan
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UCHWAŁA NR VIII/50/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez Publiczne
Przedszkole prowadzone przez Gminę Ruda Maleniecka w zakresie podstawy programowej
określonej przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r.
Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
§ 2.1. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające
rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz
zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
4275

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka
ustala się opłatę za jedną godzinę zegarową
korzystania dziecka ze świadczeń, o których
mowa w wysokości 0,75 zł (75/100) i nalicza się
ją za kaŜdą rozpoczętą godzinę ponad czas
realizacji podstawy programowej.
2. W przypadku gdy do przedszkola
uczęszcza więcej niŜ jedno dziecko z rodziny,
opłata miesięczna wynosi 50 % opłaty określonej
w ust. 1.
§ 3. W przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu ponad 50 % dni opłata, o której
mowa w § 2 podlega zwrotowi w wysokości
proporcjonalnej za kaŜdy dzień nieobecności.
§ 4. NaleŜność jest regulowana w terminie
do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr VII/35/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za
świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Rudzie
Malenieckiej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Rudzie
Malenieckiej.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
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w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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