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UCHWAŁA NR XXXVII/175/09
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetu gminy
na 2009 r. o kwotę
- 26.207 zł
§ 2. Zmniejsza się dochody budŜetu gminy
na 2009 r. o kwotę
- 223.587 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budŜetu gminy
na 2009 r. o kwotę
- 340.213 zł.
§ 4. Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy
na 2009 r. o kwotę
- 337.593 zł.
§ 5. Szczegółowy podział zwiększenia i
zmniejszenia budŜetu gminy określa załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09 z dnia
16 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18

gminy na 2009 r. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09 z dnia
16 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu
gminy na 2009 r. „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok.”
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4a
do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09 z dnia
16 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009 r. „Wydatki majątkowe na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2009 rok.” zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
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§ 9. Wprowadza się załącznik „Wydatki
bieŜące na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 10. Zwiększa się przychody budŜetu
gminy w § 955 o kwotę - 200.000 zł. Dokonuje się
zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Gminy
Nr XXX/131/09 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009 r. „Przychody i rozchody budŜetu w 2009 r..” zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/175/09
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 listopada 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/175/09
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 listopada 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18

– 670 –

Poz. 127

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/175/09
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 listopada 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok
w zł
L.p.

I

II

Źródła finansowania

Ogółem wydatki bieŜące
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki w roku
budŜetowym 2009
58 000
6 090
0
51 910
5 132 872
2 223 672
666 000
2 243 200
5 190 872
2 229 762
666 000
2 295 110

Planowane wydatki budŜetowe na
realizację zadań programu w latach
2010-2011
Razem
2010 rok
2011 rok
2010-2011

6 443 860
2 618 196
0
3 825 664
6 443 860
2 618 196
3 825 664

2 060 480
542 480
0
1 518 000
2 060 480
542 480
0
1 518 000

8 504 340
3 160 676
0
5 343 664
8 504 340
3 160 676
5 343 664

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/175/09
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 listopada 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVII/175/09
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 listopada 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVII/175/09
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 listopada 2009 r.

127

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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UCHWAŁA NR XXXI/189/2009
RADY GMINY ŁONIÓW
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Łoniów
uchwala, co następuje:
§ 1. W budŜecie gminy uchwalonym Uchwałą
Nr XXIII/120/08 Rady Gminy Łoniów z dnia
30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Łoniów na 2009r. wprowadza się
następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budŜetowe o kwotę
- 2 062 zł
i zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę
- 8 939 zł
2. Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę
- 101 962 zł
i zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę
- 108 839 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3a do Uchwały
Nr XXIII/120/2008 Rady Gminy Łoniów z dnia
30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Łoniów na 2009r. otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr XXIII/120/2008 Rady Gminy Łoniów z dnia
30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Łoniów na 2009r. otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łoniów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy i w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Kubicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Załączniki do uchwały Nr XXXI/189/2009
Rady Gminy Łoniów
z dnia 30 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXIII/120/2008
Rady Gminy Łoniów
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIII/120/2008
Rady Gminy Łoniów
z dnia 30 grudnia 2008r.

128

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18

– 680 –
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UCHWAŁA NR XXX/146/2009
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) i art. 165, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada
Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budŜetu gminy
na 2009 rok w dziale 921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2708 - Środki
na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł o kwotę 27 893 zł.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy
na 2009 rok o kwotę 92 733 zł w tym:
1. w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w
energie elektryczną, gaz i wodę, rozdziale
40002 - Dostarczanie wody § 2650 - Dotacja
przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego o kwotę 8 168 zł,
2. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 2650 - Dotacja
przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego o kwotę 1 768 zł,
3. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdziale 92109 - Domy i
ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę
82 797 zł w tym:
1/ zwiększa się § 4178 - Wynagrodzenia
bezosobowe o kwotę 4 919 zł,
2/ zwiększa się § 4179 - Wynagrodzenia
bezosobowe o kwotę 3 082 zł,
3/ zmniejsza się § 4278 - Zakup usług remontowych o kwotę 138 684 zł,
4/ zwiększa się § 4279 - Zakup usług remontowych o kwotę 1 886 zł,
5/ zwiększa się § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 46 000 zł.
§ 3. Zwiększa się wydatki budŜetu gminy
na 2009 rok o kwotę 64 840 zł w tym:
1. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 2 440 zł.

2. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale
60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę
39 009 zł w tym:
1/ § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę
33 000 zł,
2/ § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę
3 767 zł,
3/ § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych o kwotę 2 242 zł.
3. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4210 - Zakup materiałów i
wyposaŜenia o kwotę 4 950 zł.
4. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę
16 231 zł w tym:
1/ rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę
13 031 zł w tym:
a/ § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 800 zł
b/ § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 631 zł
c/ § 4120 - Składki na Fundusz Pracy
o kwotę 600 zł,
2/ rozdziale 75075 - Promocja jednostek
samorządu terytorialnego § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 200 zł
5. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa, rozdziale 75412
- Ochotnicze straŜe poŜarne o kwotę 2 210 zł
w tym;
1/ § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 80 zł,
2/ § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę 2 130 zł.
§ 4. W uchwale Nr XXVIII/132/2009 Rady
Gminy w Opatowcu z dnia 25 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2009 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1. załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011” otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18

3. załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały,
4. załącznik Nr 4a „Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2a do
niniejszej uchwały,
5. § 3 pkt 5 uchwały otrzymuje brzmienie
„Ustala się plan przychodów zakładu budŜe-
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towego w kwocie 332 227 zł i wydatków zakładu budŜetowego w kwocie 331 582 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały”.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Andrzej Malec

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Załączniki do uchwały Nr XXX/146/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/132/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Załącznik Nr 1a
Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXVIII/132/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/132/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Załącznik Nr 2a
Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXVIII/132/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/132/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 25 sierpnia 2009r.

129

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 18
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UCHWAŁA NR XXX/147/2009
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Opatowcu
Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2 pkt 1,
art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r o
systemie oswiaty (Dz. U. z 2004r. Nr. 256, poz.
2572 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w
sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. Nr. 7 poz. 38) Rada Gminy w Opatowcu
uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Punkt Przedszkolny w
Opatowcu.

§ 3. Organizację Punktu Przedszkolnego
określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010
roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Andrzej Malec

§ 2. Punkt Przedszkolny w Opatowcu
wchodzi w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej w Opatowcu ul. Nowokorczynska 4.

Załącznik do uchwały Nr XXX/147/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 listopada 2009r.

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Opatowcu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Regulamin Organizacyjny jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady
i organizację pracy Punktu Przedszkolnego zwanego dalej „Punktem”.
2. Siedziba Punktu znajduje się w Szkole
Podstawowej w Opatowcu ul. Nowokorczynska 4
3. Organem prowadzącym jest Gmina
Opatowiec.
4. Nadzór merytoryczny nad Punktem sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu.
5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oswiaty w Kielcach.

§ 2. Punkt działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7,
poz. 38).
3. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
§ 3.1. Działalność Punktu jest finansowana
przez Gminę Opatowiec.
2. Punkt moŜe być wspierany finansowo
lub rzeczowo przez inne podmioty.

Rozdział II
Cele i zadania Punktu Przedszkolnego
§ 4.1. Głównym celem Punktu jest zapewnienie dzieciom moŜliwości wszechstronnego
rozwoju psychofizycznego, udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz współdzia-

łanie z rodziną w zakresie wychowania i przygotowania dzieci do nauki szkolnej.
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2. Punkt jest placówką przeznaczoną dla
dzieci 3-5 letnich.
3. Punkt realizuje swoje cele i zadania we
współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
4. Działalność wychowawcza, dydaktyczna,
opiekuńcza oraz działalność organów Punktu
prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa i
zasadami pedagogiki.
5. Realizacja celów Punktu moŜe być
wspierana na warunkach uzgodnionych z organem prowadzącym, przez osoby prawne i fizyczne oraz instytucje i organizacje.
§ 5. Do zadań Punktu naleŜy równieŜ:
1. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec
własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz
rozwijanie ich sprawności ruchowej
2. Budzenie wraŜliwości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną
3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy
4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez Punkt Przedszkolny programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka
5. Wspieranie dzieci w działaniach wyrównujących ich szanse edukacyjne
6. Pobudzanie do ekspresji twórczej
7. Stwarzanie okazji do poznawania rzeczywistości:
- przyrodniczo-ekologicznej
- społeczno-kulturowej
- technicznej
poprzez uczestnictwo dziecka w dziecka w
działaniu, odkrywaniu i przeŜywaniu.

Poz. 130

§ 6.1. Punkt zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
a) w czasie godzin deklarowanych przez rodziców (opiekunów) w karcie przyjęć dziecka do
Punktu,
b) w trakcie zajęć poza terenem Punktu (spacery,
wycieczki) zapewniana jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na kaŜde 10 dzieci jedna osoba dorosła,
c) nauczyciel - opiekun wycieczki zobowiązany
jest sprawdzić stan liczbowy wychowanków
w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca celowego.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
dzieci na drogach publicznych, unikania zagroŜeń Punkt prowadzi:
a) systematyczną pracę nad zaznajamianiem z
podstawowymi przepisami ruchu drogowego i
sposobami unikania niebezpieczeństw Ŝycia
codziennego,
b) organizuje róŜne formy pracy sprzyjające
opanowaniu podstawowych przepisów ruchu drogowego i radzenia sobie podczas zagroŜeń,
c) współdziała z osobami i instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.
3. W sprawowaniu opieki nad wychowankiem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (opiekunów) obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Punktu. Dzieci
mogą być równieŜ odbierane przez osoby mogące
zapewnić im pełne bezpieczeństwo, upowaŜnione
na piśmie przez rodziców (opiekunów).

Rozdział III
Organy Punktu Przedszkolnego
§ 7.1. Organami Punktu Przedszkolnego są:
a) Dyrektor,
b) Nauczyciele,
c) Rada Rodziców.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 8. Dyrektor:
Jest przełoŜonym nauczycieli.
Sprawuje nadzór pedagogiczny nad Punktem.
Podejmuje decyzje o przyjęciu lub skreśleniu
dziecka z Punktu.
Koordynuje współdziałania Punktu z oddziałem przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Opatowcu.
Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Punktu.

6. Reprezentuje Punkt na zewnątrz.
7. Szczegółowe zadania dyrektora określa „Zakres obowiązków dyrektora”.
§ 9. Nauczyciele:
1. Kierują bieŜącą działalnością placówki.
2. Sprawują opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do Punktu oraz stwarzają warunków ich
rozwoju.
3. Zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki
pobytu w Punkcie, a takŜe bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach
organizowanych poza obiektem jemu przypisanym.
4. Oceniają jakość pracy.
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5. Przygotowują arkusze organizacji Punktu i
ramowe rozkłady dnia i przedstawiają go do
zatwierdzenia Dyrektorowi.
6. Współpracują z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i
kontrolującymi.
7. Wykonują inne zadania wynikające z przepisów ogólnych,
8. Prawidłowo prowadzą, gromadzą i przechowują dokumentacje Punktu.
9. Współdziałają z rodzicami a w szczególności:
a) zapewniają bieŜący przepływ informacji,
b) organizują spotkania,
c) w przypadku wyraŜenia sprzecznych opinii organizują spotkania negocjacyjne.
10. Szczegółowe zadania nauczyciela określa
„Zakres obowiązków nauczyciela”

Poz. 130

§ 10. Rada Rodziców:
1. Jest organem społecznym Punktu i stanowią
ja rodzice lub opiekunowie prawni dzieci
uczęszczających do Punktu.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala
ogół rodziców dzieci uczęszczających do
Punktu.
3. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o
uchwalony przez siebie regulamin, który nie
moŜe być sprzeczny z Regulaminem Organizacyjnym Punktu.
4. Rada Rodziców moŜe występować do organu
prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Punktu.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki nauczycieli
§ 11.1. Organ prowadzący powierza funkcję nauczyciela osobie posiadającej kwalifikacje
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
określonymi w dokumentacji konkursowej przez
MEN.

4. Dba o warsztat pracy przez gromadzenie
pomocy dydaktycznych oraz troszczy się o estetykę pomieszczenia.

2. Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczowychowawczą i dydaktyczną. Odpowiada za
jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i
respektuje jego prawa.

6. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w
róŜnych formach doskonalenia zawodowego.

5. Współpracuje z rodzicami w zakresie
wychowania i edukacji.

7. Współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka
działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
8. Opracowuje i realizuje grupowe, indywidualne plany racy i wychowania, uwzględniające ich potrzeby i moŜliwości.

Rozdział V
Prawa i obowiązki dzieci
§ 12.1. Podstawowym prawem wychowanka uczęszczającego do Punktu jest poszanowanie jego godności osobistej i korzystanie z
pełnej oferty dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej Punktu.
2. W szczególności wychowanek ma prawo
do:
a) serdecznej, Ŝyczliwej opieki ze strony wszystkich osób zatrudnionych w Punkcie,
b) udziału w zajęciach,
c) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z Punktem,

d) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
e) akceptacji jego osoby.
3. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich
wolności i troszczenia się o swoje otoczenie fizyczne.
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Rozdział VI
Prawa i obowiązki rodziców
§ 13.1. Rodzice mają prawo do:
a) uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej
ich dziecka,
b) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu
przyczyn trudności wychowawczych oraz
doboru metod udzielenia dziecku pomocy,
c) uzyskania wsparcia od nauczycieli i współpracujących z nim specjalistów,

d) wyraŜania i przekazywania nauczycielowi
informacji i wniosków dotyczących pracy
Punktu,
2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka naleŜy:
a) przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu Organizacyjnego,
b) przestrzeganie zasad określonych w umowie
z rodzicami,

Rozdział VII
Organizacja Punktu Przedszkolnego
§ 14.1. Punkt prowadzi oddział przedszkolny
złoŜony z grupy dziecięcej mieszanej wiekowo.
2. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku
od 3 do 5, w tym dzieci z rocznika, który obowiązkiem szkolnym zostanie objęty dopiero we
wrześniu danego roku.
3. Grupa przedszkolna nie powinna liczyć
mniej niŜ 12 wychowanków oraz nie moŜe przekroczyć 20 wychowanków.
4. Opiekę nad dziećmi sprawuje co najmniej jeden nauczyciel. W swojej pracy nauczyciel moŜe być wspierany przez staŜystów, praktykantów, wolontariuszy i rodziców.

§ 15. Organizację roku pracy Punktu określa ramowy rozkład dnia i tygodnia, ustalony
przez nauczyciela z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy, oraz oczekiwań
rodziców i zatwierdzony przez Dyrektora.
1. Punkt jest nieczynny:
- w soboty i niedziele, z wyjątkiem gdy w
te dni organizowane są imprezy środowiskowe i integracyjne,
- we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy,
- podczas letniej przerwy wakacyjnej, od
1 sierpnia do 31 sierpnia
- podczas ferii zimowych.
2. Czas pracy nauczyciela z dziećmi wynosi nie
mniej niŜ 25 godzin tygodniowo.
3. Punkt jest czynny 8 godzin od 7.30 do godziny
15,30

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 16. Regulamin Organizacyjny obowiązuje
w równym stopniu wszystkich członków społeczności Punktu - dzieci, nauczycieli, rodziców.

przez nauczyciela i wywieszony w pomieszczeniu,
w którym działa Punkt.

§ 17.1. Przed zmianą Regulaminu Organizacyjnego organ prowadzący powinien zasięgnąć opinii Punktu.

§ 19. Regulaminy działalności uchwalone
przez organy działające w Punkcie nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Zmiany w niniejszym regulaminie są zatwierdzane przez organ prowadzący.

§ 20. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Punktu określają odrębne przepisy.

§ 18. Regulamin Organizacyjny jest udostępniany kaŜdemu zainteresowanemu rodzicowi

§ 21. Regulamin Organizacyjny wchodzi
w Ŝycie z dniem uchwalenia.
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UCHWAŁA NR XXX/148/2009
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. H
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 36, art. 43, art. 46 pkt. 1
lit. c. art. 53a ust. 2 i art. 60 ust. 6 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej
(tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 14, poz. 89)
po uzyskaniu opinii Rady Społecznej, Wojewody
Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Kazimierskiego,
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. Postanawia się zlikwidować Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Krzczonowie zwany w dalszej treści uchwały
„Zakładem”.
2. Dzień wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały,
staje się dniem otwarcia likwidacji.
3. Dzień zakończenia udzielenia świadczenia przez likwidowany Zakład ustanawia się nie
wcześniej niŜ trzy miesiące od daty podjęcia
uchwały, tj. na dzień 31.12.2009 rok
4. Dzień zakończenia czynności likwidacyjnych ustanawia się dzień 28 luty 2010 rok
§ 2. Osobom korzystającym dotychczas ze
świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu
zapewni się udzielenie tych świadczeń w sposób
nieprzerwany, bez ograniczenia dostępu na dotychczasowym poziomie w warunkach i o jakości
nie pogorszonej w niŜej wymienionym zakresie:
a) Badania i porady lekarskie
b) Świadczenia pielęgniarskie
c) Wykonywanie szczepień ochronnych i innych działań prewencyjnych
d) Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
e) Prowadzenie działalności profilaktycznej i
oświatowo-wychowawczej
f) Kierowanie na konsultacje specjalistyczne.
§ 3.1. Dalsze nieprzerwane udzielanie dotychczasowych świadczeń zdrowotnych bez
ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości zostanie zapewnione przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BEJMED” w Bejscach
utworzony na podstawie ustawy z dnia 15 września
2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
z 2000r Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

2. Świadczenia zdrowotne świadczyć będzie podmiot o którym mowa w ust. 1 od dnia
01 styczeń 2010 rok
3. Świadczenia stomatologiczne w dotychczasowym zakresie udzielane będą przez Gabinet stomatologiczny Pani Lucyny Szafarskiej.
§ 4.1. UpowaŜnia się Wójta Gminy Opatowiec do wyznaczenia likwidatora Zakładu.
2. Do zadań likwidatora naleŜy w szczególności:
- przeprowadzenie inwentaryzacji majątku
Zakładu,
- sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i
dzień zakończenia likwidacji,
- zaspokojenie wierzycieli Zakładu.
3. Likwidator przedłoŜy Radzie Gminy
sprawozdanie z przebiegu likwidacji Zakładu po
zakończeniu swych czynności.
§ 5. Pracownicy Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie
zatrudnieni na podstawie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony zostaną zatrudnieni w
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„BEJMED” w Bejscach na zasadach określonych
w art. 231 Kodeksu Pracy.
§ 6. Likwidator nie moŜe podejmować
działań powodujących powstanie zobowiązań i
naleŜności, których rozliczenie wykraczałoby
poza okres działalności Zakładu.
§ 7. Ewentualne zobowiązania i wierzytelności Zakładu po zakończeniu jego likwidacji
stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami
Gminy Opatowiec.
§ 8. Zagospodarowanie mienia uŜytkowanego przez likwidowany Zakład polegać będzie na:
1. udostępnieniu pomieszczeń w budynku będącym własnością Gminy na zasadzie wynajmu niepublicznemu zakładowi opieki
zdrowotnej, który udzielać będzie świadczeń
medycznych mieszkańcom gminy w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
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2. uŜyczenia majątku na zasadach określonych
przez Radę Gminy.
§ 9. Z dniem zakończenia likwidacji tracą
moc:
- Uchwała Nr 5/I/98 Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 29.10.1998r w sprawie utworzenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Krzczonowie,
- Uchwała Nr 16/II/98 Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 27.11.1998r w sprawie zatwierdzenia
Statutów Samorządowych Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu i
Krzczonowie w części dotyczącej Statutu
SZPOZ w Krzczonowie
- Uchwała Nr VI/43/2003 Rady Gminy w
Opatowcu w sprawie zatwierdzenia zmiany
Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu i

Krzczonowie w części dotyczącej Statutu
SZPOZ w Krzczonowie
Uchwała Nr XII/61/2007 Rady Gminy w
Opatowcu z dnia 23.11.2007r w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady
Społecznej przy Samorządowym Zakładzie
Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Ośrodek
Zdrowia w Krzczonowie

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Andrzej Malec
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UCHWAŁA NR 160
RADY GMINY W SMYKOWIE
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania
lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami), art. 37 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia

1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2004r. Nr 261, poz. 2603) Rada Gminy w Smykowie uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Uchwała określa zasady nabywania,
zbywania i obciąŜania oraz wydzierŜawiania lub
wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ trzy lata
nieruchomości gruntowych stanowiących zasób
nieruchomości Gminy Smyków.
2. Kryteria i zasady sprzedaŜy lub oddania
w uŜytkowanie wieczyste, nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Smyków
a takŜe zasady gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy, zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy oraz zasad polityki czynszowej określają
odrębne Uchwały.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.
2603 ze zmianami),

2) nieruchomości gruntowej - naleŜy przez to
rozumieć grunt wraz z częściami składowymi,
z wyłączeniem budynków i lokali, jeŜeli na
mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności,
3) nabyciu - naleŜy przez to rozumieć nabycie
prawa własności lub prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej
a) umowy kupna - sprzedaŜy;
b) zamiany;
c) wywłaszczenia;
d) darowizny;
e) pierwokupu lub odkupu;
f) zrzeczenia się przez samorządową osobę
prawną;
g) przyjęcia spadku lub zapisu;
h) podziałów oraz scaleń i podziałów;
i) na podstawie innych tytułów prawnych.
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4) zbyciu - naleŜy przez to rozumieć:
a) sprzedaŜ własności nieruchomości gruntowej,
b) sprzedaŜ prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Skarbu Państwa,
c) oddanie nieruchomości gruntowej w
uŜytkowanie wieczyste,
5) zamianie nieruchomości - naleŜy przez to
rozumieć:
a) zamianę własności nieruchomości gruntowych,
b) zamianę własności na prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
c) zamianę prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej na własność,
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6)
7)
8)

10)

d) zamianę praw uŜytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych,
zarządzanie nieruchomością - naleŜy przez to
rozumieć dokonywanie czynności określonych w art. 185 ust. 1 ustawy,
celu publicznym - naleŜy przez to rozumieć
cele określone w art. 6 ustawy,
wartości nieruchomości - naleŜy przez to
rozumieć wartość rynkową nieruchomości
gruntowej, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach określonych w art. 151
ustawy, chyba Ŝe niniejsza uchwała stanowi
inaczej.
Wójcie - naleŜy przez to rozumieć Wójta
Gminy Smyków.

Rozdział II
Nabywanie nieruchomości gruntowych
§ 6. Dopuszcza się nabywanie nieruchomości gruntowych:
1) na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości,
2) na cele publiczne,
3) przeznaczonych w planach miejscowych pod
budownictwo mieszkaniowe oraz realizację
związanych z tym budownictwem urządzeń
infrastruktury technicznej i układów komunikacyjnych,
4) w celu zniesienia współwłasności przy zachowaniu kryterium ekonomicznego lub efektu
przestrzennego,
5) wpisanych do rejestru zabytków w celu ich
zachowania jako dziedzictwa kultury,
6) na inne cele związane z realizacją zadań własnych.

2. Nieruchomości nabywane przez gminę
włączone zostają do gminnego zasobu nieruchomości.
3. Nabycie nieruchomości gruntowej moŜe
nastąpić w całości lub części.
4. Nieruchomości nabywane będą za cenę
ustaloną między stronami a w przypadku róŜnic
między stronami co do wysokości ceny nabycia,
nieruchomość będzie nabywana w oparciu o
szacunek rzeczoznawcy majątkowego.
5. W przypadku, gdy cena nabycia przekroczy 100.000 zł /słownie sto tysięcy złotych/
wymagana jest zgoda Rady Gminy Smyków
wyraŜona w formie uchwały.

§ 7.1. Nabycia nieruchomości dokonuje Wójt,
po uzyskaniu opinii komisji Rady Gminy właściwych do spraw budŜetu i spraw gospodarczych.
Rozdział III
Zbywanie nieruchomości gruntowych
§ 8.1. Zbycie nieruchomości gruntowych
moŜe nastąpić w drodze:
1) sprzedaŜy,
2) oddania w uŜytkowanie wieczyste,
3) zamiany,
4) darowizny,
5) przeniesienia własności nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa, na cele określone w art. 61 ustawy.
6) wniesienia jako wkładu niepienięŜnego
(aportu) do spółek

§ 9. Do zbycia mogą być przeznaczone nieruchomości, które:
1) są zbędne do wykonywania zadań własnych
Gminy,
2) ich zbycie rokuje lepsze wykorzystanie gospodarcze i osiągnięcie wyŜszych efektów
ekonomicznych przez inne podmioty,
3) wniesienie aportu w postaci nieruchomości
przyniesie wymierne efekty gospodarcze,
4) zostaną sprzedane na cele mieszkaniowe.
§ 10.1. Zbycia nieruchomości dokonuje Wójt.

2. Zbycie nieruchomości gruntowej moŜe
nastąpić w całości lub w części.
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2. Przed zbyciem nieruchomości Wójt jest
obowiązany przedstawić komisjom Rady Gminy
właściwych do spraw budŜetu i spraw gospodarczych propozycje zbycia nieruchomości wraz
ze wskazaniem, Ŝe zachodzą przesłanki o których
mowa w § 9 Uchwały.
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3. Dokonanie zbycia jest moŜliwie dopiero
po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji, o których
mowa w ust. 2.

Rozdział IV
Wynajmowanie i wydzierŜawianie
§ 11.1. UpowaŜnia się Wójta do wydzierŜawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych, które nie zostały przeznaczone do zbycia
i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę.
2. WyraŜa się zgodę na wydzierŜawianie i
wynajmowanie nieruchomości gruntowych na
czas dłuŜszy niŜ 3 lata bez obowiązku przetargowego trybu zawierania tych umów.
3. WydzierŜawianie i wynajmowanie nieruchomości gruntowych na czas przekraczający
10 lat wymaga odrębnej uchwały Rady Gminy.

§ 12. W umowach, o których mowa w § 11
naleŜy zamieszczać odpowiednie postanowienie
umoŜliwiające aktualizację czynszów najmu lub
dzierŜaw w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych
trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszany
przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
okresach nie krótszych niŜ jeden rok.
§ 13. Okres wypowiedzenia umowy dzierŜawy (najmu) zawartej na czas określony przekraczający 3 lata lub nieokreślony nie moŜe być
dłuŜszy niŜ trzy miesiące.

Rozdział V
Oddawanie w trwały zarząd
§ 14.1. Nieruchomości stanowiące własność gminy Smyków oddawane są przez Wójta
Gminy samorządowym jednostkom organizacyjnym w zarząd.

2. Warunki korzystania z nieruchomości
ustala wójt w decyzji o ustanowieniu zarządu.

Rozdział VI
Zasady obciąŜania i udostępniania nieruchomości
§ 15.1. Nieruchomości mogą być obciąŜane
prawami rzeczowymi ograniczonymi za wynagrodzeniem określonym w umowie między Wójtem a podmiotem na rzecz którego uŜytkowanie
ma być ustanowione.

4. UŜyczenie nieruchomości gruntowej na
czas nieoznaczony moŜe być dokonane podmiotom o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy,
na cele te nie są związane z działalnością zarobkową.

2. Nieruchomości mogą być obciąŜane
hipoteką do wysokości zobowiązań finansowych
wynikających z uchwał finansowych podejmowanych przez Radę oraz zawartych umów nabycia
nieruchomości.

5. UŜyczenie nieruchomości gruntowej na
czas nieoznaczony moŜe być dokonane równieŜ
na rzecz jednostek pomocniczych gminy.

3. Nieruchomości gruntowe mogą być
udostępniane w formie uŜyczenia na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.

6. W innych przypadkach niŜ wymienione
w ust. 4 i ust. 5 uŜyczenie nieruchomości gruntowych moŜe być dokonane na czas oznaczony
nie dłuŜszy niŜ 5 lat.

Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.

§ 17. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Cłapak
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ZARZĄDZENIE NR 1/2010
STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
w Pińczowie w 2010 roku
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku Nr 115, poz.
728) zarządzam co następuje:
§ 1. Ustala się w 2010 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej w Pińczowie przy ul. Wesołej 5
w wysokości 2 800,00 zł. (słownie: dwa tysiące
osiemset zł).
133

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Starosta:
Andrzej Kozera
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 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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