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881
UCHWAŁA Nr XXXVI/7/09
RADY POWIATU W STASZOWIE
z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) i art. 30 ust. 6 i 6a, w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97
poz. 674 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Staszowski w poniŜszym brzmieniu.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez
bliŜszego określenia o:
1. Staroście - naleŜy przez to rozumieć Starostę
Staszowskiego
2. Radzie - naleŜy przez to rozumieć Radę Powiatu w Staszowie
3. Wydziale Edukacji - naleŜy przez to rozumieć
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
4. szkole - naleŜy przez to rozumieć szkołę lub
placówkę oświatową albo zespół szkół lub
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat staszowski
5. dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu naleŜy przez to rozumieć dyrektora, wicedy-

6.
7.
8.
9.

rektora, nauczyciela jednostki, o której mowa
w pkt. 4
roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego
oddziale - naleŜy przez to rozumieć oddział w
szkole
uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka, słuchacza
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 4a lub art. 42
ust. 7 Karty Nauczyciela

§ 3. Przez składniki wynagrodzenia nauczycieli rozumie się:
1) wynagrodzenie zasadnicze
2) dodatki
a) za wysługę lat
b) funkcyjny
c) motywacyjny
d) za warunki pracy
3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
4) nagrody i inne świadczenia wynikające ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
i dodatków socjalnych.
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Dodatki funkcyjne
§ 4.1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla
dyrektora szkoły w granicach stawek określonych w regulaminie, ustala Starosta uwzględniając między innymi:
1) wielkość i strukturę organizacyjną szkoły,
2) złoŜoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
3) warunki społeczne i środowiskowe, w jakich
szkoła funkcjonuje,
4) jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:
a) współpracę z organem prowadzącym lub
bezpośrednim przełoŜonym - m.in. terminowe wykonywanie zadań,
b) właściwe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz nadzorowanie
realizacji zatwierdzonego planu finansowego,
c) organizowanie pracy szkoły zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki dla
uczniów oraz pracowników szkoły,
d) kształtowanie właściwej polityki kadrowej, w szczególności pozyskiwanie nauczycieli wysoko wykwalifikowanych,
e) umiejętności organizacyjne,
f) kształtowanie struktury organizacyjnej
szkoły,
Lp.
1
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)

g) umiejętność integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań,
inspirowania oraz pomagania w rozwoju
zawodowym nauczycieli,
h) współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego szkoły,
i) tworzenie materialnej infrastruktury szkoły, odpowiadanie przez szkołę na potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej, tworzenie „szkoły środowiskowej”.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora, innych osób zajmujących stanowiska kierownicze - w granicach stawek określonych w regulaminie ustala, w ramach przyznanych na ten cel środków, dyrektor szkoły
uwzględniając wielkość i złoŜoność zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz jakość pracy
związanej z pełnionym stanowiskiem kierowniczym.
3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 5. Tabela dodatków funkcyjnych

Wyszczególnienie stanowisk kierowniczych
Szkoły i Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych:
Dyrektor szkoły lub zespołu liczącego do 20 oddziałów
Dyrektor szkoły lub zespołu liczącego od 21 do 32 oddziałów
Dyrektor szkoły lub zespołu liczącego od 33 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły lub zespołu
Inne placówki:
- dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego
- wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego
- dyrektor ośrodka doskonalenia nauczycieli
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach placówek, a tworzone okresowo w
uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego:
- kierownik internatu w Zespole Szkół
- kierownik szkolenia praktycznego
- kierownik filii poradni psychologiczno-pedagogicznej
Pozostałe dodatki funkcyjne:
- wychowawca klasy
- wychowawca klasy - grupy kształcenia praktycznego
- opiekun staŜu
1) dla nauczyciela staŜysty
2) dla nauczyciela kontraktowego
- nauczyciel doradca metodyczny

§ 6.1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeŜeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci
prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego

Miesięcznie w złotych
650-900
850-1100
1100-1400
300-600
400-800
300-500
300-500
400-800
300-600
300-500
100-300
110
30
50
25
200-300

okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z
końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeŜeli odwołanie nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków, do których jest przypisany
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ten dodatek, a jeŜeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca
- od tego dnia.
1) Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny
w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po jednym miesiącu zastępowania nieobecnego dyrektora.

Poz. 881

2) Nauczyciele, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie mają prawo do
dodatku funkcyjnego w stawce ustalonej dla
danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków. Uprawnienie to wygasa z pierwszym
dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

Dodatek motywacyjny
§ 7.1. Przy ustalaniu wysokości dodatku
motywacyjnego naleŜy brać pod uwagę:
1) ocenę pracy nauczyciela,
2) uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szczególności:
a) wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem róŜnicy uzdolnień uczniów oraz warunków organizacyjnych i społecznych,
b) rozbudzanie w uczniach patriotyzmu i
zrozumienia znaczenia własnego państwa oraz kształtowanie postawy etycznej zakorzenionej w polskim etosie narodowym,
c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami,
d) dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
3) jakość pracy, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do zajęć,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz o
stan techniczny pomocy dydaktycznych
i innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
4) zaangaŜowanie w realizację zadań niezwiązanych z prowadzeniem zajęć lekcyjnych, a
w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach,
c) praca w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole w celu przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych
(maturalnego i zawodowego),
d) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

prowadzenie lekcji koleŜeńskich oraz
uczestnictwo w innych rodzajach działań
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
e) realizację innych zadań zapisanych w
statucie szkoły.
2. Dyrektorzy szkół otrzymują dodatki motywacyjne za znaczące efekty pracy w zakresie:
a) zarządzania strategicznego szkołą, tworzenia
i modyfikowania programu rozwoju szkoły
przy współpracy z organami szkoły, nauczycielami, uczniami i rodzicami;
b) podnoszenia jakości pracy szkoły, przez sprawną organizację wewnętrznego systemu mierzenia jakości;
c) promocji szkoły, kształtowania pozytywnego
wizerunku szkoły w środowisku;
d) pozyskiwania sojuszników i sponsorów wspierających działalność szkoły;
e) podnoszenia kwalifikacji kadry, tworzenia
równych szans rozwoju zawodowego nauczycieli, zgodnie z potrzebami szkoły;
f) dbania o bazę szkolną, remonty, inwestycje;
g) właściwego wykonywania zadań oraz pełnej
realizacji funkcji kierownika zakładu pracy;
h) wzorowej organizacji pracy szkoły;
i) organizacji procesu kształcenia w szkole,
zapewniającego kaŜdemu uczniowi szanse
rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
j) tworzenia szczególnych form pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz udzielania pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
k) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego
udziału uczniów w konkursach, turniejach i
olimpiadach;
l) realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki, zmierzających do respektowania przez uczniów uniwersalnych wartości oraz przeciwdziałania powstawaniu patologii i uzaleŜnień;
ł) pozyskiwania środków pomocowych Unii
Europejskiej; poprzez:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 66

 3537 

-

przygotowanie i realizowanie programów skierowanych do dzieci i młodzieŜy,
a finansowanych lub dofinansowywanych ze środków zewnętrznych: Unii Europejskiej, fundacji, stowarzyszeń;
m) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej
polityce oświatowej.

3.

4.
5.

§ 8. Tworzenie puli funduszu motywacyjnego:
1. Kwota odpisu przeznaczonego na dodatki
motywacyjne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek prowadzonych przez
powiat staszowski wynosi 5 % planowanych
rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w tym 4,5 % dla nauczycieli, 0,5 % dla dyrektorów szkół i placówek.
2. Dodatek dla nauczyciela nie moŜe być niŜszy
niŜ 3 % jego wynagrodzenia zasadniczego

6.

Poz. 881

i nie wyŜszy niŜ 10 % jego wynagrodzenia
zasadniczego.
Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie moŜe być niŜszy niŜ 5 % jego wynagrodzenia
zasadniczego i nie wyŜszy niŜ 50 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie krótszy niŜ 3 miesiące i nie
dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
Dodatek motywacyjny dla nauczycieli w granicach posiadanych środków finansowych
przyznaje dyrektor szkoły.
Dodatek motywacyjny dla dyrektora oraz
okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków o których mowa
w § 7 przyznaje Starosta na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu po
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Staszowie.

Dodatek za warunki pracy
§ 9.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za pracę w trudnych lub uciąŜliwych dla zdrowia
warunkach (§ 8 i 9 rozporządzenia MENiS z dnia
31 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn.
zm.) w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy).
2. Ustala się następujące stawki dodatku
za kaŜdą godzinę przepracowaną w trudnych
warunkach pracy - określonych w § 8 rozporządzenia:
1) dla nauczycieli, którym przydzielono indywidualne nauczanie - 10 % stawki godzinowej
osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za
kaŜdą godzinę zrealizowaną w warunkach o
których mowa w § 8 pkt 8 rozporządzenia
2) dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej - 5 % stawki
godzinowej osobistego wynagrodzenia za-

sadniczego za kaŜdą godzinę zrealizowaną w
warunkach o których mowa w § 8 pkt 8 rozporządzenia.
3. Wysokość dodatku za uciąŜliwe warunki
pracy wynosi 10 % stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia za kaŜdą godzinę zrealizowaną w warunkach określonych w § 9 rozporządzenia.
4. Dodatek wypłaca się w całości, jeŜeli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych cały
obowiązujący go wymiar zajęć.
5. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku
za trudne i uciąŜliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje kaŜdy z tych dodatków.
6. Dodatki o których mowa w § 9 przyznaje
nauczycielowi - dyrektor szkoły, a dla dyrektora Starosta.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 10.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeŜeniem ust. 2, dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego
zaszeregowania, łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w
tych warunkach, przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowa-

nych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art.
42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za
godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach,
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przez miesięczną liczbę godzin realizowanego
wymiaru zajęć.

Poz. 881 i 882

pracy) za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności z 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.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.1 i 2, ustala się, mnoŜąc
tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć 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.

§ 11.1. Wynagrodzenie za godziny, o których
mowa w §10, przysługują za godziny faktycznie
zrealizowane.
2. Przypadki wypłacania wynagrodzenia za
godziny, o których mowa w § 10, pomimo ich
faktycznego niezrealizowania, określają odrębne
przepisy.

4. 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 ¼, gdy
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Powiatu: D. Sierant

882
UCHWAŁA Nr XXVII/81/2008
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2008 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 179
i 184 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249
poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budŜetu na 2008 rok z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Daleszyce, uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budŜetu
gminy o kwotę 9.420,00 zł do kwoty 36.717.928,70 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
gminy o kwotę 61.106,15 zł do kwoty 35.839.440,85 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały

§ 3. Dokonuje się zmian w Uchwale
Nr XXIV/78/2008 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia
28 listopada 2008 roku:
- anuluje się zapis § 3 - otrzymuje brzmienie
„Zwiększa się dotacje podmiotowe o kwotę
10.000,00 zł do kwoty 2.044.031,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3”.
Załącznik po zmianach stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
- w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne
roczne w 2008 roku - po zmianach” w poz. 20
zapis rozdziału 80101 zapisuje się 80110.
- anuluje się zapis załącznika Nr 5 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2009” załącznik po zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwiększa się dotacje podmiotowe o
kwotę 500,00 zł do kwoty 2.044.531,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
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§ 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zakładów budŜetowych oraz dochodów i
wydatków własnych o kwotę 148.680,00 zł do
kwoty 3.226.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszej uchwały
§ 6. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2008r. - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2008-2009 - zgodnie z załącznikiem Nr 6
do niniejszej uchwały.

Poz. 882

§ 8. Zmniejsza się rozchody o kwotę
51.686,15 zł do kwoty 4.491.708,85 zł - zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Komisarczyk
Załączniki do uchwały Nr XXVII/81/2008
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 29 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
Zmiany w planie dochodów budŜetu Miasta i Gminy Daleszyce w 2008 roku
Dział Rozdział
1
010

2

§

Wyszczególnienie

3

4
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Drogi wewnętrzne
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieŜących
jednostek sektora finansów publicznych
Administracja publiczna
Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów interwencyjnych jednostek zaliczonych do sektora
finansów publicznych
RóŜne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Subwencje ogólne z budŜetu państwa.
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje własnych zadań
bieŜących gmin
razem:
ogółem:

01095
2700
2710
600
60016
2700
60017
2440
750
75095
2700
6280

758
75801
2920
801
80101
2030

Zmiany w planie
zwiększenia zmniejszenia
5
6
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
60.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00

60.000,00
60.000,00
27.348,00
27.348,00

27.348,00
27.348,00
27.348,00

27.348,00
8.828,00
8.828,00
8.828,00
29.408,00
29.408,00

109.076,00
9.420,00

29.408,00
99.656,00
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Poz. 882

Załącznik Nr 2
Zmiany w planie wydatków budŜetowych w 2008 roku
Dział Rozdział
1
010

2

§
3

01008
4210
4300
4430
01010
6050
600
60016
4170
4210
4270
4300
6050
60017
4270
60078
4270
700
70005
4170
710
71004
4170
4300
750
75023
4170
4440
75095
4170
4210
4300
4750
6060
754
75412
3030
4210
4280
75416
3020
4010
4110
4120
4190
4210
4300
4410
757
75702
8070
801
80101
3020
4010
4110
4120
4190
4210

Zmiany w planie
Zwiększenia Zmniejszenia
4
5
6
Rolnictwo i łowiectwo
700,00
150.700,00
Melioracje wodne
700,00
700,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
510,00
Zakup usług pozostałych
700,00
RóŜne opłaty i składki
190,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
150.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
150.000,00
Transport i łączność
211.781,00
387.981,00
Drogi publiczne gminne
20.800,00
387.981,00
Wynagrodzenia bezosobowe
3.800,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
17.000,00
Zakup usług remontowych
190.981,00
Zakup usług pozostałych
17.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
180.000,00
Drogi wewnętrzne
117.731,00
Zakup usług remontowych
117.731,00
Usuwaniem skutków klęsk Ŝywiołowych
73.250,00
Zakup usług remontowych
73.250,00
Gospodarka mieszkaniowa
1.900,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.900,00
Wynagrodzenia bezosobowe
1.900,00
Działalność usługowa
500,00
500,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
500,00
500,00
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
Zakup usług pozostałych
500,00
Administracja publiczna
38.176,00
30.148,00
Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)
2.028,00
Wynagrodzenia bezosobowe
1.000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.028,00
Pozostała działalność
36.148,00
30.148,00
Wynagrodzenia bezosobowe
600,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
30.148,00
Zakup usług pozostałych
5.200,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
3.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
27.348,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
34.700,00
17.700,00
Ochotnicze straŜe poŜarne
17.000,00
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
4.000,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
12.700,00
Zakup usług zdrowotnych
300,00
StraŜ Miejska
17.700,00
17.700,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3.400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
7.900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
2.600,00
Składki na Fundusz Pracy
200,00
Nagrody motywacyjne
3.600,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
11.700,00
Zakup usług pozostałych
4.500,00
PodróŜe słuŜbowe krajowe
1.500,00
Obsługa długu publicznego
5.000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samo5.000,00
rządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych
5.000,00
oraz od krajowych poŜyczek i kredytów.
Oświata i wychowanie
171.230,00
191.310,00
Szkoły podstawowe
66.100,00
69.130,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1.630,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
41.800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
10.300,00
Składki na Fundusz Pracy
6.750,00
Nagrody motywacyjne
7.320,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
39.002,00
Wyszczególnienie
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2

3
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4740
4750
4170

80103
3020
4010
4110
4240
80104
2590
3020
4010
4110
4190
4210
4240
80110
3020
4010
4110
4190
4210
4240
4300
4350
4700
4750
80113
4010
4110
4120
4190
4210
4300
80114
4110
4190
80146
4700
80148
4010
4110
4190
80195
3020
4300
851
85121
6050
85153
4210
4300
85154
3020
4210
4300
4440
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4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Wynagrodzenia bezosobowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzona przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Nagrody motywacyjne
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Gimnazja
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Nagrody motywacyjne
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
DowoŜenie uczniów do szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Nagrody motywacyjne
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Składki na ubezpieczenia społeczne
Nagrody motywacyjne
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
Stołówki szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Nagrody motywacyjne
Pozostała działalność
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup usług pozostałych
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Zwalczanie narkomanii
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Poz. 882
5

6

150,00
4.000,00
17.078,00
1.300,00
2.000,00
700,00
400,00
500,00
800,00
600,00
900,00
1.670,00
70,00

8.100,00
1.400,00
6.700,00

1.600,00
8.400,00
500,00

11.900,00

150,00
2.000,00
6.250,00
1.500,00

72.120,00
1.000,00
61.000,00
6.000,00
2.620,00

8.400,00
1.500,00
72.120,00

63.000,00
1.500,00

11.890,00

200,00
2.040,00
7.150,00
2.500,00
5.000,00

7.000,00
1.400,00
500,00
220,00
4.400,00
1.500,00
2.900,00

8.320,00
8.320,00

5.000,00

6.050,00

8.100,00
8.100,00
1.650,00
1.650,00

1.800,00
4.250,00

332.908,00
330,000.00
330,000.00

2.887,00
100,00
2.400,00
387,00

7.590,00
5.000,00
2.590,00
2.908,00

2.500,00
1.000,00
1.500,00
408,00

408,00
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2
85158

3
4580

852
85212
4010
4300
6060
3110
85219
3020
4110
4190
4210
4440
85228
4440
854
85415
3240
3260
4210
4240
4300
4170
4110
4120
900
90003
4210
4260
4300
90013
4300
90015
4260
4300
921
92195
4210
4300
926
92605
4210
4300
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4
Izby wytrzeźwień
Pozostałe odsetki
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Nagrody motywacyjne
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup usług pozostałych
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Schroniska dla zwierząt
Zakup usług pozostałych
Oświetlenia ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Razem
Ogółem

Poz. 882
5

6

21,00
21,00
37.525,00
35.300,00

37.525,00
35.300,00

27.000,00
5.000,00
8.300,00
1.500,00
600,00

30.300,00
2.225,00
1.310,00

900,00
725,00
190,00
725,00
725,00
155.481,00
155.481,00
143.388,00

155.481,00
155.481,00
143.388,00
2.273,00

3.273,00
9.820,00
7.550,58
1.170,31
99,11
48.458,15
3.300,00
150,00
150,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00
3.000,00
45.158,15
35.158,15
10.000,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
14,00
14,00
14,00
1.039.633,15
61.106,15

1.260,00
1.260,00
1.260,00
14,00
14,00
14,00
978.527,00

Załącznik Nr 3
Dotacje podmiotowe w 2008 roku - po zmianach
Lp.
1
1
2
1
2
3
4
5

Dział
2
921
921
921
801
801
801
801
801

1
2
3
4
5

801
801
801
801
801

Rozdział
Wyszczególnienie
3
4
92109 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach
92116 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach
Razem w dziale
80101 Towarzystwo Przyjaciół Marzysza
80101 Towarzystwo Przyjaciół Słopca
80101 Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa
80101 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna
80101 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa
80101 Razem rozdział - szkoły podstawowe
80103 Towarzystwo Przyjaciół Marzysza
80103 Towarzystwo Przyjaciół Słopca
80103 Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa
80103 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna
80103 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa
80103 Razem rozdział - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Kwota dotacji
5
450.000,00
200.000,00
650.000,00
270.986,08
381.875,17
293.601,73
210.530,60
60.214,16
1.217.207,74
19.400,82
33.226,32
24.558,00
20.628,72
10.805,52
108.619,38

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 66
1
1
2
3

2
801
801
801

3
80104
80104
80104
80104

801
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Poz. 882

4
Towarzystwo Przyjaciół Słopca
Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna
Razem rozdział - Przedszkola
Razem w dziale
Ogółem

5
33.938,26
21.569,30
13.196,32
68.703,88
1.394.531,00
2.044.531,00

Załącznik Nr 4
Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych oraz dochodów i wydatków dochodów
własnych na 2008 rok
Lp
1
I
1
II
1
2
3
4
5
7
8
7

Wyszczególnienie

Dział

2
Zakłady budŜetowe
w tym: Zakład Usług Komunalnych
Rachunki dochodów własnych
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Gimnazjum w Daleszycach
Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Sukowie
Szkoła Podstawowa w Daleszycach
Szkoła Podstawowa w Brzechowie
Samorządowe Przedszkole w Daleszycach
Szkoła Podstawowa w Borkowie
Szkoła Podstawowa w Mójczy
Szkoła Podstawowa w Niestachowie
Ogółem

3

Stan środków
obrotowych na
początek roku
4
-

900
801
801
801
801
801
801
801
801
801

Przychody
w tym: dotacja
z budŜetu
5
6
2.700.000,00
1.130.000,00
2.700.000,00
1.130.000,00
526.000,00
300.000,00
42.000,00
150.000,00
17.000,00
3.000,00
7.000,00
6.000,00
1.000,00
3.226.000,00
1.130.000,00
Ogółem

-

Stan środków
Wydatki
w tym: wpłata obrotowych
na koniec roku
z budŜetu
7
8
9
2.700.000,00
2.700.000,00
526.000,00
300.000,00
42.000,00
150.000,00
17.000,00
3.000,00
7.000,00
6.000,00
1.000,00
3.226.000,00
Ogółem

Załącznik Nr 5
Zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku - po zmianach

Lp

Dział

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

1

2

3

4

Rok
budŜetowy
2008
(6+7+8+9)
5

Dochody
własne jst
6

1

010

01010

Sfinansowanie części budowy kanalizacji sanitarnej w msc.
Marzysz I etap

216.776,00

216.776,00

2

010

01010

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w msc. Borków
(obok TP)

50.000,00

50.000,00

3

010

01010

Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla osiedla w
Borkowie (za piekarnią)

31.768,00

31.768,00

4

010

01010

Opracowanie projektu budowlanego na odprowadzenie
ścieków z msc. Mójcza

61.976,00

61.976,00

5

010

1010

Uzbrojenie ujęcia wody w msc. Mójcza

34.000,00

34.000,00

6

010

01010

Opracowanie projektu i budowa odcinka sieci wodociągowej
łączącej ujęcie wody w Smykowie z istniejącą siecią wód. w
msc. Danków

20.000,00

20.000,00

7

010

01010

Projekt składowiska osadu ze zbiornikiem przy oczyszczalni
w Daleszycach

8

010

01010

Sfinansowanie przyłącza wodociągowego w msc. Suków

9.987,00

9.987,00

9

010

01010

Sfinansowanie przyłącza wodociągowego w msc. Mójcza

27.858,00

27.858,00

10

010

01010

Sfinansowanie przyłącza wodociągowego w msc. Borków

4.288,00

4.288,00

11

010

01010

Sfinansowanie sieci kanalizacyjnej w msc. Daleszyce

4.184,00

4.184,00

460.837,00

460.837,00

010

-

-

Planowane wydatki
W tym źródła finansowania
Dotacje
Środki
i środki pocho- wymienione
Kredyty
i poŜyczki
dzące
w art.5 ust. 1
z innych źródeł* pkt.2 i 3 u.f.p.
7
8
9
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
-

Jednostka org.
Realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
10
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 66
1

2

3
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4

5

Poz. 882
6

7

12

600

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

118.462,00

118.462,00

-

13

600

60014

Drogi powiatowe

252.302,00

252.302,00

-

14

600

60016

Drogi gminne w tym:
- budowa ul. 3-Maja w Daleszycach wraz z wykupem gruntów
- budowa drogi do osiedla w Niestachowie
- budowa drogi w Sukowie (Krajewszczyzna)

705.343,00
10.123,00
196.517,00
318.709,00
896.113,00

705.349,00
10.123,00
196.517,00
318.709,00
896.113,00

600
15

750

75095

Komputeryzacja i doposaŜenie stanowisk pracy

750

-

50.600,00

50.600,00

-

50.600,00

50.600,00

-

754

75403

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

12.333,00

12.333,00

-

16

754

75412

Budowa boksu OSP Niestachów

25.000,00

25.000,00

-

17

754

75412

Zakup samochodu straŜackiego

16.200,00

16.200,00

-

18

754

75416

Zakup samochodu dla StraŜy Miejskiej

49.500,00

49.500,00

-

103.033,00

103.033,00

-

19

801

80101

Zakupy inwestycyjne do SP Brzechów

10.550,00

-

-

20

801

80110

Zakupy inwestycyjne do Gimnazjum Daleszyce

18.380,00

-

-

801
21

85121

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Szczecno

851
22

852

85212

WyposaŜenie stanowisk pracy

852
23

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego

900
21

921

92109

Opracowanie projektu na budowę świetlicy w msc. Trzemosna

921

*
A.
B.
C.
D.

250.000,00

250.000,00

250.000,00

8.300,00

8.300,00

-

Powiatowy
Zarząd Dróg w
Kielcach

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

-

A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

-

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
Urząd miasta
i Gminy
Daleszyce

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta i
Gminy Daleszyce

-

A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

10.550,00

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

18.380,00

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

8.300,00

8.300,00

240.000,00
240.000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

-

A.
B.
C.
D.

-

Urząd Miasta i
Gminy Daleszyce

240.000,00

-

A.
B.
C.
D.

-

Urząd Miasta i
Gminy Daleszyce

240.000,00

-

A.
B.
C.
D.

30.000,00

30.000,00
30.000,00
2.067.813,00 2.038.883,00

Razem

-

28.930,00

250.000,00

30.000,00

10
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

A.
B.
C.
D.

28.930,00

851

9

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

-

15

754

8
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

x

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

-

x

28.930,00

x

wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła

Załącznik Nr 6
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2009 - po zmianach
w złotych
Lp

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne
nakłady
finansowe

1

2

3

4

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marzysz II i
Ill etap (2006-2008)

6.115.862,00

5

2

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Suków z
włączeniem do przepompowni P - 4 w msc.
Marzysz

3.379.900,00

Wydatki
poniesione do
31.12.2007r.
6
642.904,00

-

Rok
budŜetowy
2008
(8+9+10+11)
7
1.472.958,00

295.900,00

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Dotacje
Środki
Dochody
Kredyty
i środki
wymienione
pochodzące w art. 5 ust. 1
własne jst
i poŜyczki
z innych źr.* pkt. 2 i 3 u.f.p.
8
9
10
11
A. 99.332,00
B.
480.243,00 247.721,00
645.662,00
C.
D.
A.
B.
295.900,00
C.
D.

2009r. i
po 2009r.
12

Jednostk
org.
Realizują
zadanie lu
koordynu ca
progra
13

4.000.000,00

Urząd Miast
Gminy
Daleszyce

3.084.000,00

Urząd Miast
Gminy
Daleszyce

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 66
1

2

 3545 
5

3

4

500.000,00

-

200.000,00

200.000,00

-

427.000,00

-

816,00

816,00

-

1.969.674,00

976.959,00

3

010

01010

Opracowanie projektów i wykonanie studni
głębinowych wraz z modernizacją ujęć wody w
msc. Danków i Niwy

4

010

01010

Sfinansowanie wodociągu w msc. Niestachów

010

6

10.422.762,00

5

600

60016

Budowa drogi Daleszyce Niwy

2.828.000,00

6

600

60016

Budowa drogi Trzemosna Szczecno

2.700.000,00

7

600

60016

Budowa drogi Borków-Słopiec

1.780.000,00

8

600

60016

Przebudowa drogi Cisów - Pasieka Cisów Zadworze

747.000,00

63003

Modernizacja Rynku
rewitalizacji miasta

600
9

630

754

11

851

ramach

programu

75412

Rozbudowa OSP Daleszyce 2003-2008

85121

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Daleszycach

754

851
Ogółem

*
A.
B.
C.
D.

-

8

137.494,00

137.494,00

62.220,00

62.220,00

-

95.892,00

95.892,00

-

100.000,00

100.000,00

395.606,00

395.606,00

8.055.000,00
w

630
10

642.904,00

7

Poz. 882

5.292.406,00

8.540,00

30.000,00

30.000,00

5.292.406,00

8.540,00

30.000,00

30.000,00

761.188,00

734.931,00

761.188,00

734.931,00

3.189.675,00
3.189.675,00
27.721.031,00

1.386.375,00

26.257,00

9

247.721,00
-

26.257,00

26.257,00
1.867.587,00

1.867.587,00
4.289.124,00

1.867.587,00
3.296.409,00

11

99.332,00

12

-

-

426.184,00

645.662,00

A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D

13

Urząd Miast
300.000,00
Gminy
Daleszyce

-

Urząd Miast
Gminy
Daleszyce

7.810.184,00
2.690.506,00

Urząd Miast
Gminy
Daleszyce

2.637.780,00

Urząd Miast
Gminy
Daleszyce

1.684.108,00

Urząd Miast
Gminy
Daleszyce

647.000,00

Urząd Miast
Gminy
Daleszyce

7.659.394,00
A.
B.
C.
D.

5.253.866,00

Urząd Miast
Gminy
Daleszyce

5.253.866,00
A.
B.
C.
D.

26257,00

1.867.587,00

10
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

Urząd Miast
Gminy
Daleszyce

A.
B.
C.
D.
247.721,00

1.322.088,00

99.332,00

645.662,00

1.322.088,00
22.045.532,00

Urząd Miast
Gminy
Daleszyce
x

wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła

Załącznik Nr 7
Przychody i rozchody budŜetu w 2008 roku

§ 992
§ 992

Kwota
2008 roku
4
3.613.221,00
247.721,00
3.000.000,00
365.500,00
4.491.708,85
3.130.000,00
1.261.708,85

§ 963

100.000,00

Lp

Treść

Klasyfikacja

1
I
1
2
3
II
1
2

2
Przychody ogółem
PoŜyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE
Kredyty i poŜyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek
Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem
Spłaty kredytów
Spłaty poŜyczek
Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE

3

3

§ 903
§ 952
§ 955

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/78/2008
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 28 listopada 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2008 roku - po zmianach
Lp.
1
1
2
1
2
3
4
5

Dział
2
921
921
921
801
801
801
801
801

Rozdział
Wyszczególnienie
3
4
92109 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach
92116 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach
Razem w dziale
80101 Towarzystwo Przyjaciół Marzysza
80101 Towarzystwo Przyjaciół Słopca
80101 Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa
80101 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna
80101 Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa
80101 Razem rozdział - szkoły podstawowe

Kwota dotacji
5
450.000,00
200.000,00
650.000,00
270.986,08
375.007,17
293.601,73
210.530,60
60.214,16
1.210.339,74

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 66
1
1
2
3
4
5

2
801
801
801
801
801

1
2
3

801
801
801
801

3
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80104
80104
80104
80104
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Poz. 882

4
Towarzystwo Przyjaciół Marzysza
Towarzystwo Przyjaciół Słopca
Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa
Razem rozdział - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
Towarzystwo Przyjaciół Słopca
Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna
Razem rozdział - Przedszkola
Razem w dziale
Ogółem

5
19.400,82
40.094,32
24.558,00
20.628,72
10.805,52
115.487,38
33.938,26
21.569,30
12.696,32
68.203,88
1.394.031,00
2.044.031,00
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/78/2008
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 28 listopada 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2009 - po zmianach
W złotych
Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w łatach)

Łączne
nakłady
finansowe

Wydatki
poniesione do
31.12.2007r.

Rok
budŜetowy
2008
(8+9+10+11)

Dochody
własne jst

3

4

5

6

7

8

6.115.862,00

Lp

Dział

Rozdz.

1

2

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marzysz
II i Ill etap (2006-2008)

2

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.
Suków z włączeniem do przepompowni P - 4
w msc. Marzysz

3.379.900,00

3

010

01010

Opracowanie projektów i wykonanie studni
głębinowych wraz z modernizacją ujęć wody
w msc. Danków i Niwy

4

010

01010

Sfinansowanie wodociągu w msc. Niestachów

010

1.472.958,00

480.243,00

-

295.900,00

295.900,00

500.000,00

-

200.000,00

200.000,00

427.000,00

-

816,00

816,00

1.969.674,00

976.959,00

10.422.762,00

642.904,00

642.904,00

600

60016

Budowa drogi Daleszyce Niwy

2.828.000,00

-

137.494,00

137.494,00

600

60016

Budowa drogi Trzemosna Szczecno

2.700.000,00

-

62.220,00

62.220,00

7

600

60016

Budowa drogi Borków-Słopiec

1.780.000,00

-

95.892,00

95.892,00

8

600

60016

Przebudowa drogi Cisów - Pasieka, Cisów Zadworze

747.000,00

-

100.000,00

100.000,00

395.606,00

395.606,00

63003

Modernizacja Rynku w ramach programu
rewitalizacji miasta

600
9

630

8.055.000,00

630
10

754

75412

Rozbudowa OSP Daleszyce 2003-2008

754
11

851

851
Ogółem

*
A.
B.
C.
D.

85121

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Daleszycach

5.292.406,00

8.540,00

30.000,00

30.000,00

5.292.406,00

8.540,00

30.000,00

30.000,00

761.188,00

734.931,00

26.257,00

26.257,00

761.188,00

734.931,00

26.257,00

26.257,00

3.189.675,00
3.189.675,00
27.721.031,00

1.386.375,00

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Dotacje
Środki wymiei środki
nione
Kredyty
pochodzące
w art. 5 ust. 1
i poŜyczki
z innych źr.*
pkt. 2 i 3 u.f.p.
9
10
11
A. 99.332,00
B.
247.721,00
645.662,00
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
247.721,00
99.332,00
645.662,00
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D
A.
B.
C.
D.

Jednostka org.
Realizując
zadanie lu
koordynujca
progra

12

13

4.000.000,00

Urząd Miasta
Gminy
Daleszyce

3.084.000,00

Urząd Miasta
Gminy
Daleszyce

300.000,00

Urząd Miasta
Gminy
Daleszyce

426.184,00

Urząd Miasta
Gminy
Daleszyce

7.810.184,00
2.690.506,00

Urząd Miasta
Gminy
Daleszyce

2.637.780,00

Urząd Miasta
Gminy
Daleszyce

1.684.108,00

Urząd Miasta
Gminy
Daleszyce

647.000,00

Urząd Miasta
Gminy
Daleszyce

7.659.394,00
A.
B.
C.
D.

5.253.866,00

Urząd Miasta
Gminy
Daleszyce

5.253.866,00
A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
Gminy
Daleszyce

A.
B.
C.
D.

1.537.587,00 1.537.587,00
1.537.587,00 1.537.587,00
3.959.124,00 2.966.409,00

2009r.
i po 2009r.

247.721,00

1.652.088,00

99.332,00

1.652.088,00
645.662,00 22.375.532,00

wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła

Urząd Miasta
Gminy
Daleszyce
x
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883
UCHWAŁA Nr XXVII/82/2008
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm) w związku z art. 86, art. 165, art. 166
ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1
pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13,
14, 15, ust. 2 pkt. 1, 2, 3 ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2 art. 188
ust. 2, pkt 1, pkt. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budŜetu Miasta i Gminy w
wysokości
34.507.522,00 zł
z tego:
a) dochody bieŜące
33.193.387,00 zł
b) dochody majątkowe
1.314.135,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2.1. Wydatki budŜetu Miasta i Gminy w
wysokości
32.327.803,00 zł
z tego:
a) wydatki bieŜące
28.167.484,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
11.805.147,00 zł
- dotacje
4.131.661,00 zł
- wydatki na obsługę długu 422.092,00 zł
b) wydatki majątkowe
4.160.319,00 zł ,
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010 zgodnie
z załącznikiem Nr 3 i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne.
§ 3.1. NadwyŜkę budŜetu gminy w wysokości
2.179.719,00 zł
z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie
1.100.000,00 zł
2) planowaną spłatę rat poŜyczek w kwocie
1.079.719,00 zł
2. Przychody budŜetu w wysokości
2.000.000,00 zł,
rozchody w wysokości 4.179.719,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości
290.000,00 zł
2) celową w wysokości
10.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) zarządzenie kryzysowe
10.000,00 zł
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie
porozumień miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie
160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w
kwocie 160.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie dla:
Zakładu budŜetowego: przychody 2.800.000 zł;
wydatki 2.800.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej
kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych:
dochody 377.320,00 zł; wydatki 377.320,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu
Usług Komunalnych oraz Urzędu Miasta Kielce
1) z tytułu dopłaty do wody i ścieków
1.130.000,00 zł
2) z tytułu dopłaty do transportu lokalnego
395.176,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
640.000,00 zł
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2) działających na terenie gminy publicznych
i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych w wysokości
1.326.485,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych na
łączną kwotę - 640.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 15.000,00 zł
2) wydatki 15.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu w
kwocie 1.500.000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie
2.000.000,00 zł
§ 11. UpowaŜnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 1.500.000,00 zł
2) zaciągania zobowiązań:

3)

4)
5)

6)

Poz. 886

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku Nr 3
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2010 roku.
dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budŜetowej z
wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich
programach inwestycyjnych,
dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
przekazania kierownikom jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych uprawnień
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku następnym (2010)
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w
roku następnym (2010).

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Komsiarczyk
Załączniki do uchwały Nr XXVII/82/2008
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 29 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
Dochody budŜetu Miasta i Gminy na 2009 rok
Dział Rozdział
1
600

2

§

Treść

3

4
Transport i łączność
Drogi gminne
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów
wojewódzkich pozyskane z innych źródeł
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
Działalność usługowa
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

60016
6290
700
70005
0470
0750

0870
710
71035
2020

Dochody
bieŜące
5

42.307,00

Dochody
majątkowe
6
448.200,00
448.200,00
448.200,00

Razem
poz. 5+6
7
448.200,00
448.200,00
448.200,00

865.935,00

908.242,00

5.935,00

5.935,00
42.307,00

860.000,00

860.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

42.307,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
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1
750

2

3

75011
2010
2360
75095
0690
751
75101
2010
754
75416
0570
756
75601
0350
75615

0310
0320
0330
0460
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500
0690
0910
75618
0410
0480
75621
0010
0020
758
75801
2920
75807
2920
75831
2920
801
80104
0830
80195
2030
852
85212
2010
85213
2010
85214
2010
2030
85219
2030
85295
2030

 3549 

4
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Pozostała działalność
Wpływy z róŜnych opłat
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
StraŜ Miejska
Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z róŜnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
RóŜne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wpływy z usług
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin
Pomoc Społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin
Ogółem dochody

Poz. 884 i 885
5
85.031,00
80.031,00
77.854,00

6

7
85.031,00
80.031,00
77.854,00

2.177,00

2.177,00

5.000,00
5.000,00
2.360,00

5.000,00
5.000,00
2.360,00

2.360,00
2.360,00

2.360,00
2.360,00

210.000,00
210.000,00
210.000,00
8.879.477,00

210.000,00
210.000,00
210.000,00
8.879.477,00

30.000,00
30.000,00
1.778.324,00

30.000,00
30.000,00
1.778.324,00

1.529.820,00
4.883,00
213.621,00
30.000,00
2.676.176,00

1.529.820,00
4.883,00
213.621,00
30.000,00
2.676.176,00

1.324.240,00
223.200,00
35.436,00
427.300,00
30.000,00
5.000,00
600.000,00
1.000,00
30.000,00
230.000,00

1.324.240,00
223.200,00
35.436,00
427.300,00
30.000,00
5.000,00
600.000,00
1.000,00
30.000,00
230.000,00

70.000,00
160.000,00
4.164.977,00
4.114.977,00
50.000,00
17.633.527,00
10.696.855,00
10.696.855,00
6.468.122,00
6.468.122,00
468.550,00
468.550,00
117.682,00
101.520,00
101.520,00
16.162,00
16.162,00

70.000,00
160.000,00
4.164.977,00
4.114.977,00
50.000,00
17.633.527,00
10.696.855,00
10.696.855,00
6.468.122,00
6.468.122,00
468.550,00
468.550,00
117.682,00
101.520,00
101.520,00
16.162,00
16.162,00

6.221.003,00
5.377.202,00

6.221.003,00
5.377.202,00

5.377.202,00

5.377.202,00

32.437,00

32.437,00

32.437,00

32.437,00

470.264,00
322.817,00

470.264,00
322.817,00

147.447,00

147.447,00

154.797,00
154.797,00

154.797,00
154.797,00

186.303,00
186.303,00

186.303,00
186.303,00

33.193.387,00

1.314.135,00 34.507.522,00
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Załącznik Nr 2
Wydatki budŜetu Miasta i Gminy na 2009 rok

Dział Rozdział

1
010

2
01008
01010
01030

600
60004
60013
60014
60016
630
63003
700
70005
710
71004
71035
750
75011
75022
75023
75075
75095
751
75101
754
75403
75412
75421
75416
756

75647
757
75702
758
75818
801
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80145
80146
80148
80195
851
85121
85153
85154
85158
852
85202
85203
85212

85213

85214
85215
85219
85228
85295
900
90001
90002
90003

Nazwa

Plan na
2009 rok

w tym:
z tego
Wydatki
bieŜące

Wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń
5
6
56.562,00
3.000,00
52.000,00
3.000,00
4.562,00
1.255.176,00
415.176,00
200.000,00
340.000,00
300.000,00

3
4
Rolnictwo i łowiectwo
1.398.562,00
Melioracje wodne
52.000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1.342.000,00
Izby rolnicze
4.562,00
Transport i łączność
2.092.299,00
Lokalny transport zbiorowy
415.176,00
Drogi publiczne wojewódzkie
200.000,00
Drogi publiczne powiatowe
340.000,00
Drogi publiczne gminne
1.137.123,00
Turystyka
176.906,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
176.906,00
Gospodarka mieszkaniowa
135.000,00
135.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
135.000,00
135.000,00
Działalność usługowa
349.990,00
349.990,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
347.990,00
347.990,00
cmentarze
2.000,00
2.000,00
Administracja publiczna
2.922.070,00 2.922.070,00
Urzędy wojewódzkie
77.854,00
77.854,00
Rady gmin
120.000,00
120.000,00
Urzędy gmin
2.596.292,00 2.596.292,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
100.000,00
100.000,00
Pozostała działalność
27.924,00
27.924,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
2.360,00
2.360,00
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwo2.360,00
2.360,00
wej, kontroli i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw530.426,00
398.426,00
poŜarowa
Jednostki terenowe policji
13.000,00
13.000,00
Ochotnicze straŜe poŜarne
200.000,00
200.000,00
Zarządzanie kryzysowe
10.000,00
10.000,00
StraŜ Miejska
307.426,00
175.426,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
120.000,00
120.000,00
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
120.000,00
120.000,00
naleŜności budŜetowych
Obsługa długu publicznego
422.092,00
422.092,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
422.092,00
422.092,00
poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
RóŜne rozliczenia
300.000,00
300.000,00
Rezerwy ogólne i celowe
300.000,00
300.000,00
Oświata i wychowanie
12.802.733,00 12.802.733,00
Szkoły podstawowe
7.190.482,00 7.190.482,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
420.215,00
420.215,00
Przedszkola
538.598,00
538.598,00
Gimnazja
3.326.580,00 3.326.580,00
DowoŜenie uczniów do szkół
543.015,00
543.015,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
417.375,00
417.375,00
szkół
Komisje egzaminacyjne
8.000,00
8.000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
30.000,00
30.000,00
Stołówki szkolne
270.468,00
270.468,00
Pozostała działalność
58.000,00
58.000,00
Ochrona zdrowia
1.422.290,00
165.508,00
Lecznictwo ambulatoryjne
1.422.290,00
Zwalczanie narkomanii
3.000,00
3.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
157.000,00
157.000,00
Izba wytrzeźwień
5.508,00
5.508,00
Pomoc społeczna
6.837.567,00 6.837.567,00
Domy pomocy społecznej
80.000,00
80.000,00
Ośrodki wsparcia
15.000,00
15.000,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 5.377.202,00 5.377.202,00
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
32.437,00
32.437,00
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
590.000,00
590.000,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
2.000,00
2.000,00
Ośrodki pomocy społecznej
419.428,00
419.428,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
21.500,00
21.500,00
opiekuńcze
Pozostała działalność
300.000,00
300.000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1.810.000,00 1.660.000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1.130.000,00 1.130.000,00
Gospodarka odpadami
120.000,00
120.000,00
Oczyszczanie miast i wsi
30.000,00
30.000,00

Dotacje

Wydatki na
obsługę długu

7

8

935.176,00
395.176,00
200.000,00
340.000,00

1.965.239,00
26.000,00

Wydatki
majątkowe

9
10
53.562,00 1.342.000,00
49.000,00
1.342.000,00
4.562,00
320.000,00
837.123,00
20.000,00

300.000,00

837.123,00
176.906,00
176.906,00

135.000,00
135.000,00
346.990,00
344.990,00
2.000,00
822.977,00

3.000,00
3.000,00
2.069.093,00
77.854,00

Pozostałe

30.000,00

120.000,00
631.053,00
44.000,00
27.924,00

30.000,00

2.360,00
2.360,00
223.595,00

174.831,00

152.300,00
65.500,00

13.000,00
128.705,00
10.000,00
23.126,00
54.500,00

65.500,00

54.500,00

71.295,00

132.000,00

132.000,00

422.092,00
422.092,00

8.821.890,00 1.326.485.00
4.735.980,00 1.153.057,00
275.850,00
97.250,00
337.590,00
76.178,00
2.654.550,00
197.820,00
368.550,00

251.550,00
71.720,00

71.720,00
539.989,00

111.106,00

300.000,00
300.000,00
2.654.358,00
1.301.445,00
47.115,00
124.830,00
672.030,00
345.195,00
48.825,00
8.000,00
30.000,00
18.918,00
58.000,00
93.788,00 1.422.290,00
1.422.290,00
3.000,00
85.280,00
5.508,00
6.297.578,00
80.000,00
15.000,00
5.266.096,00

32.437,00

590.000,00

375.996,00
20.450,00

5.000,00 1.130.000,00
1.130.000,00
5.000,00

2.000,00
43.432,00
1.050,00
300.000,00
525.000,00
120.000,00
25.000,00

150.000,00
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3
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Schroniska dla zwierząt
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Biblioteki
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Ogółem wydatki

921
92109
92116
926
92605

4
5
60.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00
450.000,00
300.000,00
740.000,00
640.000,00
540.000,00
440.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
32.327.803,00 28.167.484,00

Poz. 884 i 885
6

7

8

640.000,00
440.000,00
200.000,00
70.000,00
70.000,00
11.805.147,00 4.131.661,00

9
60.000,00
20.000,00
300.000,00

10

150.000,00
100.000,00
100.000,00

30.000,00
30.000,00
422.092,00 11.808.584,00 4.160.319,00

Załącznik Nr 3
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010 i po 2010
W złotych
Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne
nakłady
finansowe

Wydatki
poniesione do
31.12.2008r.

Rok
budŜetowy
2009
(8+9+10+11)

3

4

5

6

7

6 155 862,00

2 115 862,00

820 000,00

Lp

Dział

Rozdz.

1

2

Planowane wydatki
Jednostka org.
w tym źródła finansowania
Realizująca
Środki
Dotacje
zadanie lub
2010r.
wymienione
i środki
Dochody
Kredyty
koordynująca
i po 2010r.
własne jst
i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
program
z innych źr.* pkt. 2 i 3 u.f.p.
8
9
10
11
12
13
A.
Urząd Miasta
B.
820 000,00
3 220 000,00
i Gminy
C.
Daleszyce
D.
A.
Urząd Miasta
B.
150000,00
11 409 100,00
i Gminy
C.
Daleszyce
D.
A.
Urząd Miasta
B.
60 000,00
15 788 134,00
i Gminy
C.
Daleszyce
D.

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz
III etap (2006-2010)

2

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Suków
z włączeniem do istniejącej kań sań. w msc.
Marzysz

12 055 000,00

495 900,00

150 000,00

3

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
pompowniami
ściekowi
zasilaniem
energetycznym dla msc. Borków Słopiec

1 600 000,00

151 866,00

60 000,00

4

010

01010

Wykonanie studni głębinowych wraz z
modernizacją ujęć wody w msc. Danków i
Niwy oraz budowa przepompowni wody w
msc. Sieraków, i wykonaniem odcinka sieci
wodociągowej Danków-Smyków

770.000,00

350 000,00

120 000,00

120 000,00

A.
B.
C.
D.

300 000,00

Urząd Miast
i Gminy
Daleszyce

5

010

01010

Sfinansowanie wodociągu w msc. Niestachów

427.000,00

142 000,00

142 000,00

A.
B.
C.
D.

285 000,00

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

010

35 407 862,00

3 113 628,00 1 292 000,00 1 292 000,00

6

600

60016

Budowa ul. 3-go Maja w Daleszycach

200.123,00

10.000,00

190.123,00

190.123,00

7

600

60016

Przebudowa drogi Cisów Zadworze Cisów
Pasieka

747 000,00

100 000,00

647 000,00

198 800,00

947.123,00

110.000,00

837.123,00

388 923,00

63003

Rewitalizacja Rynku
rewitalizacji miasta

5.292.406,00

28 540,00

176 906,00

176 906,00

5.292.406,00

28.540,00

176 906,00

176 906,000

600
8

630

w

ramach

programu

630
9

851

85121

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Daleszycach

3.150.000,00

10

851

85121

Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Szczecnie

1 291 760,00

851
11

921

4 441 760,00
92109

Budowa Świetlicy w msc. Trzemosna

921
Ogółem

*
A.
B.
C.
D.

813 740,00
813 740,00
46 902 891,00

1.827.710.00 1.322.290,00 1.322.290,00

190 458,00

100 000,00

100 000,00

31 002 234,00
A.
B.
C.
D.
A. 448 200,00
B.
C.
D.
448 200,00
A.
B.
C.
D.

100 000,00

100 000,00

28 060,00
100 000,00
100 000,00
5 298 396,00 3 828 319,00 3 380 119,00

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

5 086 960,00

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

5 086 960,00
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

1 001 302,00

2.018.168,00 1.422.290,00 1.422.290,00
28 060,00

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

1 001 302,00
A.
B.
C.
D.

685 680,00

448 200,00

685 680,00
37 776 176,00

Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
x

wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła

Załącznik Nr 3a
Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku

Lp

Dział

Rozdział

1

2

3

1.

010

01010

010

Nazwa zadania inwestycyjnego

4
Modernizacja ujęcia wody w msc. Niwy

Rok
budŜetowy
2008
(6+7+8+9)
5

Planowane wydatki
W tym źródła finansowania
Dotacje
i środki
Dochody
Kredyty
pochodzące
i poŜyczki
własne jst
z innych źródeł*
6
7
8

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt.2 i 3 u.f.p.
9

Jednostka org.
Realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
10
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
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754

75416
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4

5

Zakup radaru

900

90015

7

132.000,00

132.000,00

132.000,00

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

150.000,00

150.000,00

Razem

150.000,00
332.000,00

150.000,00
332.000,00

900

*
A.
B.
C.
D.

6

132.000,00

754
3.

Poz. 886
8

9

10
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce
Urząd Miasta
i Gminy
Daleszyce

x

x

x

x

wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła

Załącznik Nr 4
Przychody i rozchody budŜetu w 2009 roku
Lp

Treść

Klasyfikacja

1

2
Przychody ogółem

3

1

Kredyty

Kwota
2008 roku
4
2.000.000,00
2.000.000,00
4.179.719,00
1.100.000,00
3.079.719,00

§ 952
Rozchody ogółem

1
2

Spłaty kredytów
Spłaty poŜyczek

§ 992
§ 992

Załącznik Nr 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

Dział

1
750
751
852
852
852

Rozdział

2
75011
75101
85212
85213
85214
Ogółem

Dotacje
ogółem

§

3
2010
2010
2010
2010
2010

Z tego
W tym

Wydatki ogółem

4
77.854,00
2.360,00
5.377.202,00
32.437,00
322.817,00
5.812.670,00

Wydatki
bieŜące

5
77.854,00
2.360,00
5.377.202,00
32.437,00
322.817,00
5.812.670,00

6
77.854,00
2.360,00
5.377.202,00
32.437,00
322.817,00 5.812.670,00

Wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń
7
77.854,00
2.360,00
111.106,00
32.437,00
223.757,00

dotacje
8
-

Wydatki
majątkowe

pozostałe
9
5.266.096,00 322.817,00
5.588.913,00

10
-

Załącznik Nr 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku
z tego
Dział

Rozdział

1
710

2
71035

Dotacja
ogółem

§

3
2020

Wydatki
ogółem

4
2.000,00
2.000,00

5
2.000,00
2.000,00

w tym
Wydatki
bieŜące
6
2.000,00
2.000,00

Wynagrodzenia
z dochodu od
wynagrodzeń
7
-

Datacje
8
-

Wydatki
majątkowe

Pozostałe
9
2.000,00
2.000,00

10
-

Załącznik Nr 7
Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych na 2009 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

1
1.

2

3
900

4
90001

Ogółem:

Stan środków
obrotowych na
początku roku
5

Ogółem
6
2.800.000,00
2.800.000,00

Przychody
Wydatki
w tym dotacje z budŜetu
w tym
Stan środków
celowa na
obrotowych na
Ogółem
przedmiotowa
wpłata do
wydatki
inwestycje
koniec roku
budŜetu
majątkowe
Kwota netto
VAT
7
8
9
10
11
12
13
1.056.074,77
73.925,23
2.800.000,00
1.056.074,77
73.925,23
2.800.000,00
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Poz. 884 i 885

Załącznik Nr 8
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyszczególnienie
2
Szkoła Podstawowa w Daleszycach
Szkoła Podstawowa w Borkowie
Szkoła Podstawowa w Mójczy
Szkoła Podstawowa w Brzechowie
Przedszkole Samorządowe w Daleszycach
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Gimnazjum w Daleszycach
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie
Ogółem

dział

Rozdział

3
801
801
801
801
801
801
801

4
80101
80101
80101
80101
80104
80110
80110

Stan środków
obrotowych na
poczet roku
5

Dochody

wydatki

6
100.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
15.000,00
209.320,00
40.000,00
377.320,00

7
100.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
15.000,00
209.320,00
40.000,00
377.320,00

Stan środków
obrotowych
na koniec roku
8

Załącznik Nr 9
Dotacje przedmiotowe w 2009 roku
Lp. Dział Rozdział
1
1

2
900

3
90001

2

600

60004
Ogółem

Nazwa jednostki
otrzymujące dotację
4
Zakład Usług Komunalnych
Urząd Miasta Kielce

Zakres
5
Dofinansowanie bieŜącej działalności zakładu w zakresie
gospodarki wodno-sieciowej
Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego

Ogółem
kwota dotacji
6
1.130.000,00
395.176,00
1.525.176,00

Załącznik Nr 10
Dotacje podmiotowe w 2009 roku
Lp.
1
1

Dział
2

Rozdział
3

801
801

80101
80103

801
801
801

80101
80103
80104

801
801
801

80101
80103
80104

801
801

80101
80103

801
801
801

80101
80103

2

3

4

5

6
7

921
921
921

80101
80103
80104
92109
92116

Nazwa instytucji
4

Kwota dotacji
5
276.018,48
261.283,68
14.734,80
443.034,32
357.845,04
38.310,48
46.878,80
322.144,08
284.004,00
8.840,88
29.299,20
225.111,60
204.482,88
20.628,72
60.176,52
45.441,40
14.735,12
1.326.485,00
1.153.057,00
97.250,00
76.178,00
440.000,00
200.000,00
640.000,00
1.966.485,00

Towarzystwo Przyjaciół Marzysza
- Szkoła Podstawowa
- Przedszkola przy szkołach podstawowych - kl „0”
Towarzystwo Przyjaciół Słopca
- Szkoła Podstawowa
- Przedszkola przy szkołach podstawowych - kl „0”
- Oddziały przedszkolne
Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa
- Szkoła Podstawowa
- Przedszkola przy szkołach podstawowych - kl „0”
- Oddziały przedszkolne
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna
- Szkoła Podstawowa
- Przedszkola przy szkołach podstawowych - kl „0”
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa
- Szkoła Podstawowa
- Przedszkola przy szkołach podstawowych - kl „0”
Razem
- Szkoła Podstawowa
- Przedszkole kl. „0”
- Oddziały przedszkolne
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach
Razem
Ogółem

Załącznik Nr 11
Dotacje celowe w 2009 roku
Lp. Dział
1
2
1. 600

Rozdział
Nazwa zadania
3
4
60013 Dofinansowanie do realizacji dróg wojewódzkich
Dofinansowanie do realizacji przebudowy drogi
60014
powiatowej

Jednostka otrzymująca dotację
5
Urząd Marszałkowski
Powiat Kielecki

kwota dotacji
6
200.000,00
340.000,00
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3

2

750

75075

3

926

92605
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Poz. 886

4
5
Dofinansowanie działalności w zakresie organizacji
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu
imprez środowiskowych
Dofinansowanie działalności w zakresie kultury
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu
fizycznej i sportu

Ogółem

6
30.000,00
70.000,00
640.000,00

Załącznik Nr 12
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok
Lp.
1
I

Dział
2
900

Rozdział
3
90011

wyszczególnienie
4
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan środków obrotowych na początku roku
Przychody
Wydatki
Stan środków obrotowych na koniec roku

Plan na 2009
5
15.000,00
15.000,00
-
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UCHWAŁA Nr XXVII/83/08
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2009 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy
(tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.
Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) oraz
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r.
Nr. 179, poz. 1485), art. 6 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1 i 2
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz.
1493), Rada Miejska w Daleszycach uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy
Daleszyce na 2009r. stanowiący załącznik do
uchwały.

§ 2. Za udział w posiedzeniu Miejsko
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 140 zł
brutto.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Daleszycach.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Komisarczyk
Załącznik do uchwały Nr XXVII/83/08
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 29 grudnia 2008r.

Harmonogram zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2009
Lp.
1
I

Treść zadania
2
Pomoc psychologiczna, terapeutycz- 1
na i rehabilitacyjna dla osób uza- a/
leŜnionych od alkoholu narkotyków i b/
innych środków odurzających.
c/

Formy realizacji
3
Realizacja zadań Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:
Wynagrodzenie Kierownika Świetlicy
Pochodne od wynagrodzeń pracodawcy
Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia muzyczne z dziećmi w świetlicy

Termin
realizacji
4
2009r.

PrzybliŜony
koszt realizacji
5
24.320,00

Realizator

Koordynator

6
Urząd Miasta
i Gminy

7
Sekretarz MGKRPA

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 66
1

2
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3
Koszty działalności MGKRPA /diety, delegacje, korespondencja, materiały biurowe,
szkolenia/ w zakresie rozwiązywania problemów uzaleŜnień (alkoholizm, narkomania, przemoc, współuzaleŜnienie).
2a Prowadzenie rozmów z uzaleŜnionymi od alkoholu i narkotyków w celu uzyskania
od nich zgody na dobrowolne podjęcie leczenia odwykowego.
2b Podejmowanie decyzji o leczeniu odwykowym osób uzaleŜnionych od alkoholu,
narkotyków i innych środków odurzających
3/ Pomoc psychologiczna w Punkcie Konsultacyjnym dla osób, które dobrowolnie
podjęły leczenie odwykowe choroby alkoholowej, uzaleŜnienia od narkotyków - 4
godziny w miesiącu.
4/ Zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzaleŜnionych od alkoholu, narkotyków
prowadzone w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach ul. Chopina 25, 4
godziny tygodniowo.
2

5/
6/

II

Pomoc psychologiczna -społeczna, 1/
edukacyjna i materialna dla osób
współuzaleŜnionych od alkoholu i
narkotyków.
2/

III

IV

Organizowanie pomocy psycholo- 1/
giczno-prawnej ofiarom przemocy

Profilaktyka uzaleŜnień i przemocy 1/
wśród dzieci i młodzieŜy
2/

3/
5/

V

Inne zadania i ustalenia szczegóło- 1/
wych zasad wydawania i cofania
zezwoleń na prowadzenie sprzedaŜy
napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia na miejscu lub poza
miejscem sprzedaŜy, kontrola zasad
obrotu tymi napojami
2/
3/
4/
5/

Poz. 884 i 885
4
2009r.

2009r.
2009r.
2009r.

1.000,00

2009r.

9.000,00

Koszty związane z wyposaŜeniem Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego w MGOK
w Daleszycach
Pokrywanie kosztów diagnozowania uzaleŜnienia u osób z podejrzeniem choroby
alkoholowej.
a/ opinie psychiatryczno-psychologiczne wykonane przez biegłych sądowych
b/ pokrywanie opłat sądowych związanych z leczeniem uzaleŜnienia (znaczki)
Wspieranie członków rodziny z problemem alkoholowym i narkomanią w podejmowaniu decyzji o leczenie odwykowe osób uzaleŜnionych przez:
a/ sporządzenie wywiadu środowiskowego
b/ przeprowadzenie rozmów edukacyjno-motywacyjnych dotyczących podjęcia
leczenia odwykowego.
Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i wychowawczo-opiekuńcza dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych:
a/ pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieŜy
b/ opieka nad dziećmi w Świetlicy Integracyjno-Wspierającej „Promyczek”/ wtym
wydatki bieŜące
c/ terapia logopedyczna dla dzieci z wadą wymowy w punktach logopedycznych tj.
Daleszyce ul. Sienkiewicza 11a, Brzechów SP, Suków SP
d/ Świetlica wiejska w Cisowie- zakup nagród w konkursie profilaktycznym

2009r.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”

2009r.

a/ przyjmowanie interwencji od ofiar przemocy i innych osób,
b/ rozpoznawanie sytuacji i motywowanie do podjęcia działań w celu rozwiązania
problemu
c/ współpraca z Punktem Pierwszej Interwencji dla ofiar przemocy przy Komisariacie Policji w Daleszycach,
d/ realizacja procedury „Niebieska Karta” - opieka nad ofiarami przemocy,
e/ współpraca z SZOZ - udzielanie pierwszej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
f/ finansowanie obdukcji sądowo-lekarskich ofiarom przemocy w rodzinie
Finansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących alkoholu,
narkotyków, przemocy realizowanych przez szkoły z terenu miasta i gminy Daleszyce
Sfinansowanie ulotek, plakatów, wizytówek informujących o moŜliwościach
uzyskania specjalistycznej pomocy w sytuacjach wystąpienia alkoholizmu, narkomanii i przemocy:
Zakupienie i wyposaŜenie placówek Oświatowych, Ośrodków Zdrowia, Policji w
testy na wykrywanie narkotyków u dzieci, młodzieŜy i dorosłych
Wspieranie przez dofinansowanie róŜnych /stałych lub okresowych/ form spędzania
czasu wolnego dzieci i młodzieŜy z uwzględnieniem elementów profilaktyki:
a/ sfinansowanie programu profilaktycznego „Bezpieczne ferie 2009”,
b/ dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
c/ dofinansowanie realizacji rządowego programu „śycie jest zbyt cenne nie
zostawiaj go na drodze”
Realizacja Uchwały Rady Gminy Nr IV/32/98 z dn. 29 grudnia 1998r. upowaŜniającej
członków MGKRPA do kontroli placówek handlowych i gastronomicznych z zakresu
przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, a takŜe wyrobami tytoniowymi.

Współpraca MGKRPA z osobami prowadzącymi punkty sprzedaŜy alkoholu
(dyskusje, spotkania, omawianie problemów).
Opiniowanie wniosków o zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych i wydawanie postanowień.
Podejmowanie interwencji w stosunku do osób łamiących ustawowy zakaz reklamy
alkoholu.
Zwiększenie skuteczności interwencji w przypadkach nielegalnego handlu alkoholem i nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5
28.480,00

2009r.

2009r.
2009r.

MGKRPA

Sekretarz MGKRPA

MGKRPA

Sekretarz MGKRPA

Psycholog

Sekretarz MGKRPA

28.000,00

Kierownik MGOPS

26.000,00
2.000,00

Biegli Sądowi
MGKRPA MGOPS

36.500,00 Psycholog w miesiącu
6 godz. Suków. 6 godz.
SP w Dal. 6 godz. w
10.000,00
ZSG Dal. Kierownik
10.000,00
świetlicy Daleszyce
logopeda
w 5 godz.
16.000,00
tyg., Brzechów 8 godz.
w
m-cu,
Suków
10
500,00
godz. w m-cu. Dyrektor
MGOK
1.500,00
Kierownik świetlicy
MGOPS, szkoły
Policja
MGKRPA,
Policja,
MGKRPA, Policja,
MGOPS, Szkoły
1000,00
Policja
MGOPS, Policja
500,00
MGOPS, Policja
18.100,00
Dyrektorzy Szkół
100,00

2009r.

1000,00

2009r.

10.000,00
2.000,00
7.500,00
500,00

2009r.

2009r.

7
Sekretarz MGKRPA

Psychoterapeuta,
współpraca z Ośrodkiem
Terapii UzaleŜnień,
Kielce
ul. Grunwaldzka 47
1.500,00 Terapeuta uzaleŜnień

2009r.

2009r.

6
Urząd Miasta
i Gminy

500,00

2009r.

MGOPS

Sekretarz MGKRPA
MGOPS

Sekretarz MGKPRPA

Sekretarz MGKRPA

Sekretarz MGKRPA
Sekretarz MGKRPA
Sekretarz MGKRPA
Sekretarz MGKRPA
Sekretarz MGKRPA
Sekretarz MGKRPA
Sekretarz MGKRPA
Sekretarz MGKRPA
Sekretarz MGKRPA
Sekretarz MGKRPA

Sekretarz MGKRPA

Sekretarz MGKRPA
Policja
MGKRPA i MGOPS
Burmistrz, Policja

Sekretarz MGKRPA
Sekretarz MGKRPA
Sekretarz MGKRPA

Urząd Miasta i Gminy
MGKRPA
Sekretarz
MGKRPA

Sekretarz
MGKRPA

MGKRPA
MGKRPA

2009r.

Policja

2009r.

MGKRPA, Policja, Sąd

Razem

Sekretarz MGKRPA

160.000,00
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UCHWALA Nr XXVII/84/08
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie udzielenia upowaŜnienia dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
do prowadzenia postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 39 ust. 4
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Udziela się upowaŜnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach do prowadzenia postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych
zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o po-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 66
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Poz. 886

mocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2007r. Nr 192 poz. 1378 z późniejszymi
zmianami)

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Komisarczyk
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UCHWAŁA Nr XXVII/85/2008
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce o inne formy wychowania
przedszkolnego (punkty wychowania przedszkolnego)
Na podstawie art. 14a ust 1a i 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.
788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,
z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292),
art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r., Rada Miejska
Daleszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Uzupełnia się sieć publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych przez utworzenie następujących
Punktów Przedszkolnych:

1) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Daleszycach z lokalizacją w Widełkach dla
dzieci 3-5 letnich.
2) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Brzechowie dla dzieci 3-5 letnich.
§ 2. Warunki tworzenia i organizowania
Punktów Przedszkolnych oraz sposób ich działania określa załącznik do uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego oraz na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.
§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/74/08 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 października 2008 roku.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od roku szkolnym 2008/2009
Przewodniczący Rady Miejskiej: J. Komisarczyk
Załącznik do uchwały Nr XXVII/85/08
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 29 grudnia 2008r.

§ 1. Nazwa Punktów i ich miejsce prowadzenia.
Punkty Przedszkolne, prowadzone mogą być
przez Gminę Daleszyce przy Szkole Podstawowej. W dalszej części załącznika Punkt Przedszkolney zwany będzie „Punktem”.
§ 2. Cele i zadania Punktu oraz sposób ich
realizacji.

1. Punkt realizuje cele i zadania określone w
podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrujące się w szczególności na:
1) kształtowaniu i rozwijaniu otwartości
dzieci wobec siebie, innych ludzi, świata i
Ŝycia,
2) wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka przy wykorzystaniu jego

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 66

wrodzonego potencjału i moŜliwości
rozwojowych,
3) pomaganiu rodzinie w opiece nad dzieckiem, jego wychowaniem,
4) wprowadzaniu dziecka w świat wartości
uniwersalnych, takich jak dobro, prawda,
miłość, piękno,
5) umoŜliwianiu dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
6) umoŜliwianiu dzieciom podtrzymywania
poczucia toŜsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
2. Punkt wspomaga i ukierunkowuje rozwój
dziecka zgodnie z jego wrodzonymi moŜliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym poprzez:
1) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie
samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej,
2) zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych moŜliwości dziecka i przygotowanie go do efektywnego korzystania z
nauki,
3) rozwijanie w pełnym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych
i fizycznych dziecka,
4) kształtowanie właściwej hierarchii wartości, zgodnej z przyjętymi wzorami i normami postępowania oraz naukę odpowiedzialności za własne zachowanie,
5) wzbogacanie doświadczenia dziecka w
sytuacjach wychowawczych, świadomie
tworzonych oraz wynikających ze spontanicznej aktywności dziecka,
6) pielęgnowanie tradycji, wartości językowych i rozwijanie kompetencji językowych dziecka, w tym nabywania umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.
§ 3. Czas pracy Punktu:
1) dzienny czas pracy Punkcie wynosi 5 godzin
i jest przeznaczony na realizację wychowania
przedszkolnego pięć dni w tygodniu,
2) zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 800 do 1300.
3) terminy przerw w pracy Punktu ustala się w
okresie ferii zimowych i letnich oraz w dni
ustawowo wolne od pracy.
§ 4.1. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w Punkcie:
1) do Punktu przyjmowane są dzieci w wieku
od 3 do 5 lat, w liczbie do 25 dzieci,
2) rekrutacja prowadzona jest co roku w okresie od 1 do 30 kwietnia, z wyjątkiem roku
2008 kiedy nabór moŜe być prowadzony do
30 września,
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Poz. 886 i 887

3) rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do
Punktu zobowiązani są do złoŜenia w Punkcie w wyznaczonym terminie prawidłowo
wypełnionej karty zgłoszenia dziecka. Druk
karty zgłoszenia dostępny jest u nauczyciela
Punktu,
4) w przypadku wolnych miejsc do Punktu będą przyjmowane dzieci mieszkające w najbliŜszych wsiach,
5) w przypadku zbyt duŜej liczby zgłoszeń do
Punktu w pierwszej kolejności - zgodnie z zasadą równych szans i równości płci przyjmowane będą:
a) dzieci pięcioletnie (ze względu na konieczność przygotowania ich do nauki w
szkole),
b) dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną,
c) dzieci niepełnosprawne (z wyjątkiem dzieci
poruszających się na wózku po przedłoŜeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającego, Ŝe stan
zdrowia dziecka nie wymaga szczególnej opieki rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej),
d) chłopcy i dziewczynki - w równej proporcji.
§ 5. Prawa i obowiązki wychowanków
Punktu.
1. Wychowanek Punktu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, dydaktycznego
zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) ochrony przed wszelkimi formami wyraŜania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego
godności osobistej,
3) Ŝyczliwego i podmiotowego traktowania.
2. Wszystkie dzieci uczęszczające do Punktu
powinny być ubezpieczone za zgodą rodziców od nieszczęśliwych wypadków.
3. Organ prowadzący moŜe skreślić dziecko
z listy wychowanków Punktu w następujących przypadkach:
a) gdy rodzic dziecka przez okres jednego
miesiąca nie zgłasza i nie usprawiedliwia
jego nieobecności,
b) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszej organizacji Zespołu.
4. Z waŜnych przyczyn (choroba, wyjazd) na
pisemny wniosek rodziców dziecko moŜe
być „urlopowane” z Punktu, jednak nie dłuŜej niŜ na okres 2-ch miesięcy.
§ 6. Sposób sprawowania opieki nad
dziećmi w czasie zajęć.
1. Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel
posiadający stosowne kwalifikacje, zatrud-
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niony w Szkole Podstawowej przy której
prowadzony jest Punkt.
2. W zajęciach prowadzonych w ramach Punktu mogą uczestniczyć rodzice dzieci lub inni
pełnoletni członkowie ich rodzin upowaŜnieni przez rodziców.
§ 7. Warunki przyprowadzania dzieci na
zajęcia i odbioru z zajęć:
1) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Punktu przez rodziców (prawnych
opiekunów) lub osobę dorosłą, upowaŜnioną
przez rodziców (prawnych opiekunów) i biorącą prawną odpowiedzialność za jego Ŝycie
i zdrowie,
2) rodzice (prawni opiekunowie) mogą upowaŜnić do odbioru dziecka z Punktu osobę
niepełnoletnią (np. starsze rodzeństwo dziecka)
w wieku od 12 lat przyjmując pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka odebranego z Zespołu przez upowaŜnioną przez nich osobę,
3) przyprowadzając dziecko do Punktu rodzic
(opiekun) ma obowiązek wprowadzić dziecko
do sali zajęć i przekazać pod opiekę znajdującemu się tam nauczycielowi,
4) dzieci odbierane są z Punktu przez rodziców
(opiekunów) bezpośrednio z sali zajęć,
5) nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę
odbierającą dziecko, jeŜeli nie jest jego rodzicem lub prawnym opiekunem,
6) dziecko nie moŜe być wydane osobie, która
jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
zachowuje się w sposób budzący niepokój
o bezpieczeństwo dziecka.
§ 8. Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy
programowej wychowania przedszkolnego:
1) Punkt moŜe organizować dodatkowe zajęcia
dla dzieci, zgodnie z oczekiwaniami rodziców
(prawnych opiekunów) i zainteresowaniami
dzieci,
2) dodatkowe zajęcia mogą być finansowane ze
środków pozabudŜetowych,
3) czas trwania zajęć dodatkowych powinien
być dostosowany do moŜliwości rozwojowych dzieci.
§ 9. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie.
1. Do zadań wychowawczych i edukacyjnych
nauczycieli w szczególności naleŜy:
1) zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku,
2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb
dziecka, w trosce o zapewnienie równych
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szans, umacnianie wiary we własne siły i
moŜliwości osiągania sukcesu,
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dąŜenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności
za siebie i za najbliŜszych w otoczeniu,
4) rozwijanie wraŜliwości moralnej,
5) kształtowanie umiejętności obserwacji,
ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka - w otoczeniu
przyrodniczym, społecznym, kulturowym
i technicznym,
6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyraŜania własnych myśli i przeŜyć,
7) rozwijanie wraŜliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,
fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
2. Nauczyciel Punktu otacza indywidualną opieką
kaŜdego ze swoich wychowanków, jest zobowiązany do współdziałania z rodzicami
(prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci w zakresie:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
2) ustalania z rodzicami (prawnymi opiekunami) formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
3) uzgadniania z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunku i zakresu realizowanych zadań,
4) pomagania w rozpoznawaniu moŜliwości
rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej
interwencji specjalistycznej,
5) informowania rodziców (prawnych opiekunów) o zamierzeniach pracy dydaktyczno-wychowawczej wynikającej z realizowanej podstawy programowej oraz
zadań planu rocznego Punktu,
6) udzielania rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelnej informacji na temat dziecka, jego rozwoju i zachowania,
7) współdziałania z rodzicami (prawnymi
opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
8) angaŜowania rodziców (opiekunów prawnych) w działalność Zespołu,
9) organizowanie spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu informacji,
dyskusji na tematy dydaktyczno-wychowawcze.
3. Nauczyciel Punktu prowadząc pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą z dziećmi
jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej
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pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci podczas pobytu w Punkcie
i poza Punktem podczas wycieczek i spacerów.
4. Nauczyciel Punktu prowadzi następującą dokumentację przebiegu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Punkcie:
1) dziennik zajęć Punktu,
2) karty obserwacji wychowanków,
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3) inną dokumentację w zaleŜności od potrzeb (np. plan współpracy z rodzicami,
plan pracy dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej).
5. Nauczyciel Punktu współpracuje z psychologiem, pedagogiem, lekarzem i innymi specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc
psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

887
UCHWAŁA Nr XXVI/203/09
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 17 lutego 2009r.
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez gminę,
obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
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.), art. 2, 3, 6 pkt. 1, 9 i 10 ustawy
z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.),
w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 236 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Właścicielach nieruchomości - rozumie się
przez to osoby i podmioty, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.
236 z późn. zm.).
2) Odpadach komunalnych - rozumie się przez
to odpady, o których mowa w art. 3 ust 3 pkt 4
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251, Nr 88,
poz 587; z 2005r. Nr 175, poz. 1462)
§ 2.1. Postanawia się przeprowadzić referendum gminne w sprawie przejęcia za odpłatnością przez Gminę Pawłów, obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
2. Termin przeprowadzenia referendum wyznacza się na dzień 07 czerwca 2009r.

3. Głosowanie przeprowadza się w stałych obwodach głosowania, w godzinach od 600
do 2000.
§ 3. W referendum naleŜy odpowiedzieć
na pytanie w brzmieniu:
„Czy jest Pan/i za przejęciem przez Gminę
Pawłów, obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy - za odpłatnością ustalaną przez Radę Gminy”.
§ 4. Ustala się wzór karty do głosowania w
brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.
§ 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi Załącznik Nr 2
do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
podaniu do wiadomości publicznej w formie
obwieszczenia, poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Pawłów.
Przewodniczący Rady Gminy: G. Dyk
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Załączniki do uchwały Nr XXVI/203/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 17 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
Kalendarz czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum gminnego, wyznaczonego
na dzień 07 czerwca 2009 roku
Lp Termin wykonania czynności
Treść czynności
1
w dniu wejścia w Ŝycie
Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o podjętej uchwale
2
12 maja 2009r.
Powołanie przez Radę Gminy - Gminnej Komisji ds. Referendum
3
15 maja 2009r.
- Powołanie przez Gminną Komisję ds. Referendum - Obwodowych Komisji ds. Referendum
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji ds. Referendum
4
12 maja 2009r.
Sporządzanie spisu wyborców
5 05 czerwca 2009r. godz. 24:00 Zakończenie kampanii związanej z referendum
6
06 czerwca 2009r
Przekazanie Przewodniczącym Obwodowych Komisji ds. Referendum - spisów wyborców
7
07 czerwca 2009r
Głosowanie

888
UCHWAŁA Nr XXVIII/150/2009
RADY GMINY W RYTWIANACH
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a takŜe wysokość, szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 30
ust. 6, 6a i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn zm.)
oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 oraz art. 13

pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn.
zm.) po uzgodnieniu ze Związkiem Zawodowym
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rytwianach, Rada Gminy w Rytwianach uchwala, co
następuje:

Regulamin wynagradzania nauczycieli
§ 1. Regulamin Wynagradzania Nauczycieli zwany dalej Regulaminem określa w szczególności:
- wysokość stawek dodatków: funkcyjnego,
motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy;
- szczegółowe warunki ich przyznawania,

-

szczegółowe warunki przyznawania dodatku
za wysługę lat,
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Rytwiany.

Dodatek funkcyjny
§ 2.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora, wicedyrektora, kierownika
świetlicy albo inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

b) dyrektorowi szkoły - od 400 do 800 złotych,
c) wicedyrektorowi zespołu szkół od 500
do 700 złotych,
d) kierownikowi świetlicy - od 100 do 200 złotych,

2. Dodatek funkcyjny ustala się w wysokości:
a) dyrektorowi zespołu szkół lub placówek oświatowych - od 600 do 1200 złotych,

3. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe
nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
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4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1 i 2 uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złoŜoność zadań
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i
społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora - Wójt Gminy,
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt. c, d - dyrektor szkoły.
§ 3.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia, przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym, Ŝe nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - w wysokości od 60
do 90 zł.
2) funkcję opiekuna staŜu - w wysokości 50 zł
za jednego staŜystę.

Poz. 888

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa:
w ust. 1 uwzględniając zakres i złoŜoność zadań
oraz warunki ich realizacji - ustala dyrektor szkoły,
§ 4.1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej
dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca następującego
po trzech miesiącach nieobecności dyrektora
szkoły z przyczyn innych niŜ urlop wypoczynkowy.
3. Dodatek funkcyjny wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek motywacyjny
§ 5.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych 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) wzbogacenie własnego warsztaty 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 z poleceń słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) posiadanie wyróŜniającej oceny pracy.
4) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3
Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych,
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 ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
2. Dodatek motywacyjny przyznany indywidualnie nauczycielowi nie moŜe być:
- niŜszy niŜ 80 zł.
3. Dodatek motywacyjny przyznany dyrektorowi nie moŜe być:
- niŜszy niŜ 200 zł.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ 2 miesiące i nie
dłuŜszy niŜ 12 miesięcy, zamykający się w roku
budŜetowym.
5. Nauczycielom uzupełniającym etat w
innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia
etat.
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6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora - Wójt.

9. Ze środków przeznaczonych na dodatki
motywacyjne wydziela się w szkołach 25 % na
dodatki dla dyrektorów.

7. Dodatek motywacyjny wypłaca się w
terminie wypłaty wynagrodzeń.

10. Środki nie wykorzystane na dodatki
motywacyjne dla dyrektorów przeznacza się na
dodatki motywacyjne dla nauczycieli.

8. Na dodatki motywacyjne przeznacza się
6 % planowanych w budŜecie Gminy środków
na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

Dodatek mieszkaniowy
§ 6.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela
zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa obowiązującego wymiaru zajęć przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzaleŜniony
od stanu rodzinnego, zwany dalej „dodatkiem”,
wypłacany co miesiąc.

otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - Wójta Gminy.
W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie
liczby członków rodziny, nienaleŜnie pobrane
przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

2. Dodatek przysługuje w wysokości:
1) dla 1 osoby - 1 %,
2) dla 2 osób - 2 %,
3) dla 3 osób - 3 %,
4) dla 4 i więcej osób - 4 %
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

5. Nauczycielowi i jego małŜonkowi zamieszkującemu z nim na stałe, będącemu takŜe
nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w
wysokości określonej w ust. 1. MałŜonkowie
wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im
wypłacał dodatek.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim
zamieszkujących:
1) małŜonka,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małŜonka dzieci do ukończenia 18 roku Ŝycia lub do czasu ukończenia
przez nie szkoły ponadpodstawowej albo
ponadgimnazjalnej, nie dłuŜej jednak niŜ do
ukończenia 21 roku Ŝycia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małŜonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyŜszych, nie dłuŜej jednak
niŜ do ukończenia 26 roku Ŝycia,
5) dzieci niepełnosprawne, nie posiadające
własnego źródła dochodów.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny, o których mowa w ust. 3 nauczyciel

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku
szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
§ 7.1. Dodatek przyznaje się na wniosek
nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny
wniosek nauczycieli będących współmałŜonkami.
2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Wójt.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złoŜony został wniosek o jego przyznanie.
4. Dodatek wypłaca się w terminach wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy
§ 8.1. Nauczycielom pracującym w warunkach trudnych lub uciąŜliwych przysługuje z tego
tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje
się prowadzenie zająć dydaktycznych, wycho-

wawczych i opiekuńczych określonych w § 8
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
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wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy
(Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z poźn. zm).

nywana jest w pełnym wymiarze, za które to
wynagrodzenie przysługuje.

3. Za pracę w warunkach uciąŜliwych
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć
określonych w § 9 powołanego wyŜej Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2. Nauczycielom, którzy zostali przeniesieni do pracy w innej szkole na podstawie art. 19
Karty Nauczyciela przysługuje dodatek za uciąŜliwość pracy w wysokości 20 % osobistego wynagrodzenia zasadniczego..

§ 9.1. Ustala się wysokość dodatków:
a) za trudne warunki pracy:
- klasy łączone - 10 %,
- nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
- 20 %,
b) za uciąŜliwe warunki pracy - 20 %,
osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, jeŜeli praca w tych warunkach wyko-

3. Dodatek za warunki pracy przysługuje
za faktycznie przepracowane godziny i w wysokości proporcjonalnej do realizowanego przez
nauczyciela czasu pracy w tych warunkach.
4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek za wysługę lat
§ 10.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje
za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz 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.
2. Dodatek za wysługę lat wypłaca się
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 11.1. 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,
- przez miesięczną liczbę godzin ustalonego
tygodniowego pensum dla nauczyciela realizującego etat łączony.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się za faktycznie przepracowane godziny, z wyjątkiem nie przepracowanych
z winy pracodawcy.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeŜeniem ust.
4 w sposób określony w ust. 1, 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.
4. 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. 3 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.
5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 4, 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.
6. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego przez nauczyciela nie posiadającego wymaganych kwalifikacji
do prowadzenia danych zajęć albo prowadzonych niezgodnie z planem i programem nauczania danej klasy ustala dyrektor szkoły w wysokości do 50 % wynagrodzenia za jedną godzinę
ponadwymiarową obliczonego na zasadach
określonych w ust. 1
7. Wynagrodzenie za godziny, o których
mowa w pkt. 3, 4 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
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8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć
określonych 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 nie przysłu-

Poz. 888 i 889

guje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe
być jednakŜe większa niŜ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 13. Kryteria i tryb przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
określa Uchwała Nr XXV/132/2004 Rady Gminy
Rytwiany z dnia 27 października 2004 roku.

Przepisy końcowe
§ 14.1. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.

Świętokrzyskiego z mocą
1 stycznia 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

obowiązującą

od

Przewodniczący Rady Gminy: M. Sadowski

889
UCHWAŁA Nr XXVIII/152/2009
RADY GMINY RYTWIANY
z dnia 29 stycznia 2009r.
sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia

29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U.
Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) Rada Gminy Rytwiany uchwala co następuje:

Rozdział l
Przepisy ogólne
§ 1.1. Gmina Rytwiany wspiera rozwój
sportu kwalifikowanego poprzez:
1/ udzielanie dotacji celowych na zadania z
zakresu sportu kwalifikowanego,
2/ udostępnianie bazy sportowej, będącej w
dyspozycji Gminy Rytwiany.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), na podstawie art, 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, późn. zm.) oraz dotacji udzielanych na
podstawie innych odrębnych przepisów.
§ 2. Dotacje na zadanie w zakresie rozwoju
sportu kwalifikowanego mogą otrzymywać kluby sportowe, które:

1) posiadają licencję w danej dyscyplinie sportu
wydaną na podstawie odrębnych przepisów,
2) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym
przez polski związek sportowy lub podmioty
działające z jego upowaŜnienia,
3) posiadają wykwalifikowaną kadrę szkoleniową oraz sprzęt niezbędny do uprawiania
określonej dyscypliny sportowej,
4) prowadzą działalność na rzecz mieszkańców
Gminy Rytwiany, w szczególności poprzez:
- systematyczne szkolenie mieszkańców Gminy w określonej dyscyplinie sportowej, w
tym dzieci i młodzieŜy,
- wykorzystanie terenów rekreacyjnych oraz
obiektów i urządzeń sportowych Gminy
Rytwiany,
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Rozdział II
Warunki otrzymania wsparcia finansowego
§ 3.1. Dotacja moŜe zostać przeznaczona
na wydatki klubu związane z:
1) szkoleniem zawodników lub druŜyn dziecięcych, młodzieŜowych i seniorskich,
2) przewozem zawodników na zawody, mecze
sportowe,
3) udziałem druŜyny lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportowej (obsługa sędziowska, obsługa medyczna, ubezpieczenie zawodników),
4) zakupem strojów sportowych, sprzętu i wyposaŜenia sportowego dla klubu,
5) organizacją zawodów i rozgrywek sportowych na obiektach na terenie Gminy (medale, puchary, dyplomy, napoje, posiłki regeneracyjne, materiały promocyjne),
6) prowadzeniem zajęć z zawodnikami niezrzeszonymi (piłkarskie turnieje „dzikich druŜyn”),

7) wyjazdami na obozy sportowe,
8) bieŜącą działalność klubu.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani
dofinansowane:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub
działaczy klubu sportowego;
2) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub
sportowy zawodnikom;
3) transfer zawodnika z innego klubu sportowego;
4) zapłaty kar, mandatów nałoŜonych na klub
sportowy lub zawodnika tego klubu;
5) zobowiązania klubu sportowego z tytułu
zaciągniętej poŜyczki, kredytu lub wykupu
papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłuŜenia;

Rozdział III
Tryb udzielenia dotacji
§ 4.1. Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu kwalifikowanego moŜe być przyznana przez Wójta Gminy na wniosek klubu
sportowego.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny
być składane w terminie do 15 października roku
poprzedzającego rok budŜetowy, w którym zadanie ma być realizowane.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek moŜe być złoŜony w roku budŜetowym, w którym zadanie ma być realizowane.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.
5. Do wniosku naleŜy dołączyć :
1) licencję lub inny aktualny dokument potwierdzający prawo klubu sportowego do
udziału w rozgrywkach i zawodach sportowych lub uwierzytelniony odpis dokumentu,
wystawiony nie wcześniej niŜ na miesiąc
przed terminem składania wniosków;
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem
kopię statutu klubu sportowego;
3) informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków
finansowych uzyskanych na jego realizację
z innych źródeł.
6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy

wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich
usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub
który nie został uzupełniony pozostawia się bez
rozpatrzenia.
8. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
1) wysokość planowanych środków w budŜecie
gminy;
2) oddziaływanie zadania na:
- upowszechnianie kultury fizycznej (liczba
zawodników z terenu Gminy, liczba zawodów, rozgrywek i imprez sportowych
organizowanych na terenie Gminy),
- rozwój dyscyplin sportowych na właściwym poziomie;
3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu zadania.
§ 5.1. W terminie 45 dni od daty uchwalenia budŜetu Wójt Gminy rozpatruje wnioski, o
których mowa w § 4 pkt 2 i dokonuje wyboru
zadań, na które zostanie udzielona dotacja, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w § 4 ust. 8
i określa kwoty dotacji na kaŜde wybrane zadanie.
2. Wnioski, o których mowa w § 4 pkt 3
rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złoŜenia.
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3. Wójt Gminy zawiadamia pisemnie
wnioskodawców o wynikach przeprowadzonego
postępowania, tj. o wybranych zadaniach i kwotach dotacji na ich realizację.

Poz. 889

4. Wykaz przyznanych dotacji zamieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Rytwiany oraz na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy.

Rozdział IV
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji
§ 6.1. Otrzymanie dotacji następuje na
podstawie zawartej umowy.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy,
2) opis zadania, na które przyznano dotację,
termin i miejsce jego realizacji,
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuŜszy niŜ
do 31 grudnia danego roku budŜetowego,
4) wysokość dotacji, tryb płatności i termin jej
przekazania,
5) ustalenie zasad i terminów rozliczeń,
6) tryb kontroli wykonywania zadania,
7) zobowiązanie podmiotu dotowanego do
prowadzenia dokumentacji w sposób umoŜliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
8) zobowiązanie podmiotu dotowanego do poddania się kontroli przeprowadzonej ze strony
przekazującego dotację,
9) określenie sankcji z tytułu nienaleŜytego
wykonania umowy lub wykorzystania dotacji
na inne cele niŜ określone w umowie,
10) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku
przeznaczenia jej na inne cele niŜ określone
w umowie,
11) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 7.1. Dotacja będzie przekazana po podpisaniu umowy na zasadach w niej określonych,
na wyodrębniony rachunek bankowy podmiotu
dotowanego.
2. Dopuszcza się przekazywanie dotacji w
ratach, w zaleŜności od rodzaju i specyfiki realizowanego zadania.
§ 8.1. Dotacja podlega szczegółowemu
rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do uchwały.
2. Podmiot dotowany zobowiązany jest do
przedłoŜenia sprawozdania z realizacji zadania w
terminie do 15 dni po jego zakończeniu.
§ 9.1. Kontrolę, o której mowa w § 6 pkt 8
przeprowadzają osoby upowaŜnione przez Wójta
Gminy Rytwiany
2. Zakres kontroli obejmuje:
1) sprawdzenie rzeczywistego przeznaczenia
dotacji i jej wykorzystanie na realizację zadania,
2) sprawdzenie dokumentacji, w tym faktur i
rachunków, w zakresie ich zgodności z umową
i przepisami prawa,

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Rytwiany.

§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Sadowski
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OBWIESZCZENIE Nr 1/2009
BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC
z dnia 16 marca 2009r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleŜących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, połoŜonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec
Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie
określenia danych dotyczących czynszów najmu
lokali mieszkalnych nienaleŜących do publicznego zasobu mieszkaniowego, połoŜonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz.
1873) obwieszczam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam zestawienie dotyczące
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleŜą-

cych do publicznego zasobu mieszkaniowego,
połoŜonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec, za 2008 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do
niniejszego obwieszczenia.
§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Burmistrz: J. Tarnowski
Załącznik Nr 1
do obwieszczenia Nr 1/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
z dnia 16 marca 2009r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleŜących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2008 rok połoŜonych na obszarze gminy Połaniec
a) l półrocze

Powierzchnia lokalu

poniŜej 40 m2

40 m2 do 60 m2

powyŜej 60 m2 do 80 m2

powyŜej 80 m2

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Standard
do 1918r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
lokalu
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
A
1)**
2)...
7,01 zł/m2
B
C
A
9,67 zł/m2
B
C
A
10,56 zł/m2
B
C
A
B
C

b) II półrocze

Powierzchnia lokalu

poniŜej 40 m2

40 m2 do 60 m2

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Standard
do 1918r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
lokalu
zły***
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
A
1)****
7,83 zł/m2
2)...
B
C
A
10,38 zł/m2
B
C
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11,51 zł/m2

A
B
C
A
B
C

A
B

- standard wysoki (wyposaŜenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
- standard średni (wyposaŜenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego ogrzewania)
C
- standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
*
- budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniŜsza, średnia z najniŜszych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyŜsza; średnia z najwyŜszych stawek w przypadku większej liczby stawek
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku
z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.
1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz.
1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,
Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz.
327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz.
607 i Nr 180, poz. 1111) podaje się do publicznej
wiadomości wyborców, Ŝe w związku z wygaśnięciem mandatu radnego nastąpiła zmiana w
składzie Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uchwałą Nr XXVIII/175/09 z dnia 29 stycznia 2009r. Rada Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Jarosława Piotra Kopańskiego w

Okręgu Wyborczym Nr 1 wybranego z listy Nr 4
- Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
Rada Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
uchwałą Nr XXIX/181/09 z dnia 3 marca 2009r.
stwierdziła, Ŝe w miejsce wygasłego mandatu
radną została Pani Anna Król kandydatka z tej
samej listy, która w wyborach w dniu 12 listopada 2006r. uzyskała kolejno największą liczbę
głosów a nie utraciła prawa wybieralności.
Obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez
rozplakatowanie na terenie Okręgu Wyborczego
Nr 1 utworzonego dla wyboru Rady Powiatu w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Komisarz Wyborczy: A. Adamiec
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INFORMACJA
O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr WCC/236-ZTO-A/275/W/OŁO/2009/TB
z dnia 18 marca 2009r.
W dniu 18 marca 2009r. na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu (zwanego dalej Koncesjonariuszem), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła,

udzieloną decyzją z dnia 9 października 1998r.
Nr WCC/236/275/U/3/98/ZJ (z późn. zm.), w zakresie dotyczącym przedmiotu i zakresu działalności Koncesjonariusza.
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UZASADNIENIE:
Pismem z dnia 5 lutego 2009r. Nr L.dz.
127/02/09 Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem
o zmianę koncesji z dnia 9 października 1998r.
Nr WCC/236/275/U/3/98/ZJ (z późn. zm.) udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
na wytwarzanie ciepła w części dotyczącej
przedmiotu i zakresu działalności. Powodem
wystąpienia Koncesjonariusza z wnioskiem o
dokonanie zmiany w powyŜszej koncesji jest
zmniejszenie łącznej mocy zainstalowanej
wszystkich źródeł ciepła zainstalowanych przez
Koncesjonariusza z wielkości 54,505 MW do
wielkości 54,477 MW, wynikające z modernizacji
źródła.

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz.
625 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 155, w
związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie
z powyŜszym wnioskiem, zmienił decyzją
z dnia 18 marca 2009r. Nr WCC/236-ZTOA/275/W/OŁO/2009/TB koncesję udzieloną na
wytwarzanie ciepła, w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności Koncesjonariusza.
Przedmiotowa decyzja została doręczona
Koncesjonariuszowi.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Z up. Dyrektor Środkowozachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: L. Szczygieł
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OGŁOSZENIE
STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 18 marca 2009r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
Na podstawie art. 6, pkt 15, oraz art. 60
ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004r. (jednolity tekst Dz. U. z 2008r.
nr. 115 poz. 728 z póź. zm) ogłasza się co następuje:

na zlecenie Powiatu przez Caritas Diecezji Kieleckiej w kwocie w kwocie 2.187,00 zł.
§ 2. Ogłoszenie podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Ustala się w 2009r. miesięczny koszt
utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rudkach, p-ta Szydłów prowadzonym

Starosta: R. Garczewski

894
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleŜących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2008 rok połoŜonych na obszarze Gminy Włoszczowa
I półrocze

Powierzchnia lokalu

poniŜej 40 m2

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Standard
do 1918r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
lokalu
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
A
2,10
2,10
B
1,99
1,33
1,89
C
1,41
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40 m2 do 60 m2

powyŜej 60 m2 do 80 m2

powyŜej 80 m2

A
B
C
A
B
C
A
B
C
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1,56
1,49

2,66

2,10
1,81

2,10
1,88

1,33

1,33

1,81

2,10
1,58
2,10

1,33

II półrocze

Powierzchnia lokalu

poniŜej 40 m2

40 m2 do 60 m2

powyŜej 60 m2 do 80 m2

powyŜej 80 m2

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Standard
do 1918r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
lokalu
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
A
2,10
2,10
B
1,99
1,33
1,89
C
1,41
A
2,10
2,10
B
1,56
2,66
1,81
1,88
C
1,49
A
2,10
B
1,33
1,33
1,81
1,58
C
A
2,10
B
1,33
C

Burmistrz: B. Dorywalski
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Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleŜących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2008 rok połoŜonych na obszarze gminy Radoszyce
a) I półrocze
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu
A

poniŜej 40 m2

B
C
A

40 m2 do 60 m2

B
C

powyŜej 60 m2
do 80 m2
powyŜej 80 m2

A
B
C
A
B
C

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918r.
1919-1945
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
1)**...
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2).... x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1) 1,67
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2) 3,13
x
x
x
x
x
5,00
x
x
x
6,25
1) 3,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2) 4,00
1) 1,75
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2) 3,33
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4,29
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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b) II półrocze
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu
A

2

poniŜej 40 m

B
C
A

40 m2 do 60 m2

B
C

powyŜej 60 m2
do 80 m2
powyŜej 80 m2

A
B
C
A
B
C

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918 .
1919-1945
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
1)**...
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2).... x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1) 1,67
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2) 3,13
x
x
x
x
x
5,00
x
x
x
6,25
1) 3,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2) 4,00
1) 1,75
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2) 3,33
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4,29
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

AB-

standard wysoki (wyposaŜenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
standard średni (wyposaŜenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniŜsza; średnia z najniŜszych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) - stawka czynszu najwyŜsza; średnia z najwyŜszych stawek w przypadku większej liczby stawek

Wójt: B. Matysiak
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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