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UCHWAŁA NR XLII/83/2009
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do 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 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicz-

nych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi
zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych wg wyszczególnienia:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22

1. Dział 758 - RóŜne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa o
kwotę 82.808 zł, zgodnie z pismem
nr ST5/4822/32g/BKU/09 i ST5/4822/34g/BKU/09.
§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych wg wyszczególnienia:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział
01095 - Pozostała działalność § 0770 - Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 69.000 zł.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych wg wyszczególnienia:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział
80101 - Szkoły podstawowe § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
82.808 zł.
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych wg wyszczególnienia:
1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział
40002 - Dostarczanie wody § 6210 - Dotacje
celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych zakładów budŜetowych o kwotę 69.000 zł.
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§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3
do uchwały budŜetowej, poświęconemu limitom
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. W związku z § 4 niniejszej uchwały
zmianie ulega załącznik Nr 7 do uchwały budŜetowej, poświęcony planowi przychodów i wydatków zakładów budŜetowych. Otrzymuje on
brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. W związku z § 4 niniejszej uchwały
zmianie ulega załącznik Nr 10 do uchwały budŜetowej, poświęcony dotacjom celowym. Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Władysława Ćwik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/83/2009
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/83/2009
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/83/2009
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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UCHWAŁA NR XLI/183/09
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm./ oraz art. 165 i art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2005r Dz. U Nr 249
poz. 2104 z późn. zm/ Rada Gminy w Dwikozach
uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu
gminy o kwotę 157.742,45 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem 6.419,00 zł.
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 6.419,00 zł.
§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na
sprzedaŜ alkoholu 6.419,00 zł.
Dział 758 RóŜne rozliczenia 37.000,00 zł.
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
37.000,00 zł.
§ 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa
37.000,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna 110.182,00 zł.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 83.579,00 zł.
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami
83.579,00 zł.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
14.034,00 zł.
§ 2039 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin /związków gmin/ 14.034,00 zł.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
920,00 zł.
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin /związków gmin/ 920,00 zł.
Rozdział 85295 Pozostała działalność 11.649,00 zł.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin /związków gmin/ 11.649,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 4.141,45 zł.
Rozdział 85395 Pozostała działalność 4.141,45 zł.
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4.141,45 zł.
§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budŜetu
gminy o kwotę 25.094,43 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna 20.953,00 zł.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
6.919,00 zł.
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin /związków gmin/ 6.919,00 zł.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
14.034,00 zł.
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin /związków gmin/ 14.034,00 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 4.141,43 zł.
Rozdział 85395 Pozostała działalność 4.141,43 zł.
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4.141,43 zł.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
gminy o kwotę 210.631,44 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 33.743,00 zł.
Rozdział 01095 Pozostała działalność 33.743,00 zł.
§ 4430 RóŜne opłaty i składki 31.220,00 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 2.523,00 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 500,00 zł.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500,00 zł.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 500,00 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2,00 zł.
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2,00 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1,00 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa 600,00 zł.
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 600,00 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie 51.568,00 zł.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 26.568,00 zł.
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 13.368,00 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych 12.000,00 zł.
Rozdział 80195 Pozostała działalność 25.000,00 zł.
§ 2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25.000,00 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia 8.105,00 zł.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
8.105,00 zł.
§ 3110 Świadczenia społeczne 1.400,00 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.419,00 zł.
§ 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 279,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna 110.182,00 zł.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 83.579,00 zł.
§ 3110 Świadczenia społeczne 81.073,00 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2.124,00 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
325,00 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 57,00 zł.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
14.034,00 zł.
§ 3119 Świadczenia społeczne 14.034,00 zł.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
920,00 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
920,00 zł.
Rozdział 85295 Pozostała działalność 11.649,00 zł.
§ 3110 Świadczenia społeczne 11.649,00 zł.
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Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 4.181,44 zł.
Rozdział 85395 Pozostała działalność 4.181,44 zł.
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
246,75 zł.
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy 40,44 zł.
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2.766,55 zł.
§ 4218 Zakup materiałów i wyposaŜenia 130,15 zł.
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 28,44 zł.
§ 4288 Zakup usług zdrowotnych 31,54 zł.
§ 4308 Zakup usług pozostałych 937,57 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.750,00 zł.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 1.750,00 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.750,00 zł.
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu
gminy o kwotę 77.983,42 zł.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 26.170,00 zł.
Rozdział 01095 Pozostała działalność 26.170,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych 26.170,00 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 500,00 zł.
Rozdział 70095 Pozostała działalność 500,00 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł.
Dział 750 Administracja publiczna 2,00 zł.
Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na
prawach powiatu/ 2,00 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2.00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa 600,00 zł.
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 600,00 zł.
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600,00 zł.
Dział 757 Obsługa długu publicznego 5.050,00 zł.
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu
terytorialnego 5.050,00 zł.
§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz
innych instrumentów finansowych, związanych z
obsługą długu krajowego 5.050,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie 14.568,00 zł.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.200,00 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych 1.200,00 zł.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.368,00 zł.
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5.368,00zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22

Rozdział 80104 Przedszkola 8.000,00 zł.
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8.000,00 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia 1.686,00 zł.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1.686,00 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
905,00 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
263,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych 318,00 zł.
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna 20.953 zł.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
6.919,00 zł.
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
6.919,00 zł.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
14.034,00 zł.
§ 3110 Świadczenia społeczne 14.034,00 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 4.181,42 zł.
Rozdział 85395 Pozostała działalność 4.181,42 zł.
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
246,75 zł.
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 40,44 zł.
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2.766,55 zł.
§ 4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia 130,15 zł.
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 28,44 zł.
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§ 4289 Zakup usług zdrowotnych 31,54 zł. § 4309
Zakup usług pozostałych 937,55 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.273,00 zł.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 4.273,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.750,00 zł.
§ 6220 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2.523,00 zł.
§ 5. Dokonuje się zmian limitów wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011.
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009r.
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian dotacji podmiotowych w 2009 roku.
Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian dotacji celowych.
Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Skobel

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/183/09
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/183/09
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/183/09
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLI/183/09
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dotacje celowe
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UCHWAŁA NR XXIX/172/2009
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9
lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 165 i
art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Łopusznie
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych:
1) w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę
- 183 094,00 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych:

1) w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę
- 97 874,00 zł
2) w dziale 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę
- 13 750,00 zł
3) w dziale 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę
- 14 700,00 zł
4) w dziale 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę
- 40 570,00 zł
5) w dziale 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę
- 11 000,00 zł
6) w dziale 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę
- 5 200,00 zł
7) w dziale 926 rozdział 92695 § 2820 o kwotę
- 60 000,00 zł
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§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych:
1) w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę
- 60 000,00 zł
§ 4. Załącza się załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 dotyczące
- Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.
Zał. Nr 1
- Dotacje celowe Zał. Nr 2
- Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst Zał. Nr 3
- Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi na
2009r. Zał. Nr 4.
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§ 5. Ustala się plan:
1) dochodów
budŜetowych
2) wydatków

budŜetowych

na
kwotę
- 24 065 534 zł,
na
kwotę
- 30 439 300 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
powzięcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Danuta Łukasik
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Załączniki do uchwały Nr XXIX/172/2009
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 1 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22

– 845 –

Poz. 169

Załącznik Nr 4
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UCHWAŁA NR XXIX/179/2009
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

2004 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łopusznie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łopusznie.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Danuta Łukasik

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/85/2004
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 września
Załącznik do uchwały Nr XXIX/179/2009
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 1 grudnia 2009 r.

Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie
I. Postanowienia gólne
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łopusznie, zwany dalej Ośrodkiem, jest budŜetową jednostką organizacyjną Gminy Łopuszno, utworzoną przez Radę Gminy Łopuszno
celem realizacji zadań pomocy społecznej.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.
1362)
3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o
świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami).
4) Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późniejszymi
zmianami).
5) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r.
Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami).

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r.
Nr 210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).
7) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
późniejszymi zmianami).
8) Innych przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych samorządu gminnego.
9) Uchwały Nr XII/90 Rady Gminy w Łopusznie z
dnia 7 lipca 1990 roku w sprawie utworzenia
jednostki budŜetowej pod nazwą „Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie”.
10) Przepisów niniejszego Statutu.
§ 3.1. Obszar działania Ośrodka obejmuje
teren gminy Łopuszno.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w miejscowości Łopuszno, ul. Włoszczowska 3.
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II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 4. Ośrodek realizuje zadania pomocy
społecznej:
1/ zlecone gminie - zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez Wojewodę,
2/ własne gminy - zgodnie z ustaleniami Wójta.
§ 5.1. Do zadań z zakresu pomocy społecznej naleŜy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z
grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku
oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym
osobom nie mającym dochodu i moŜliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie
biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z
zatrudnienia w związku z koniecznością
sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub cięŜko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia
dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i
opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) doŜywianie dzieci;

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego;
18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, równieŜ
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
19) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy
społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników;
20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych;
22) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
23) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, poŜyczek oraz pomocy w naturze;
24) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
25) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
26) współpraca z powiatowym urzędem pracy w
zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;
27) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
28) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z
klęską Ŝywiołowa lub ekologiczną;
29) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi;
30) realizacja zadań wynikających z rządowych
programów pomocy społecznej, mających
na celu ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i
grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
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31) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a takŜe udzielanie schronienia, posiłku
oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o
których mowa w art. 5a;
32) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a takŜe udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy
uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
33) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki.
2. NiezaleŜnie od zadań określonych w ust. 1
Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające:
1) z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o
świadczeniach rodzinnych (t.j. z 2006r.
Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),
2) z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późniejszymi
zmianami):

Poz. 170

a) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
b) prowadzenia postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych.
3) z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o
świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z
2004r. Nr 210, poz. 2135 z późniejszymi
zmianami).
3. Ośrodek realizuje zadania wynikające z
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z
późniejszymi zmianami).
4. W wykonaniu zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami,
związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

III. Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka
§ 6. Ośrodek jest jednostką budŜetową
Gminy, finansowaną z:
1) budŜetu gminy,
2) budŜetu państwa,
3) darowizn, spodków, zapisów osób fizycznych
i prawnych,
4) innych prawem przewidzianych źródeł.
§ 7.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansowana zasadach obowiązujących jednostki
budŜetowe.
2. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Wójta Gminy.
3. Odpowiedzialnym za realizację planu finansowego jest Kierownik Ośrodka.
4. Środki finansowe na realizację zadań
statutowych Ośrodka przekazuje Gmina na rachunek bankowy Ośrodka.

§ 8.1. Kierownik Ośrodka jest zobowiązany
do składania sprawozdań z wykonania planu
finansowego, zgodnie z przepisami ustawy o
finansach publicznych.
2. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości, w zakresie dotyczącym jednostek budŜetowych oraz prowadzi sprawozdawczość wymaganą odrębnymi przepisami.
§ 9.1. Ośrodek gospodaruje posiadanym
mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
zapewnia jego ochronę.
2. Środki trwałe i nietrwałe mogą być nabywane i zbywane przez Ośrodek w ramach
udzielonego Kierownikowi przez Wójta Gminy
pełnomocnictwa oraz posiadanych środków
finansowych.

IV. Organizacja Ośrodka
§ 10.1. Ośrodek podlega Radzie Gminy.
2. Bezpośredni nadzór nad działalnością
Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.
3. Kontrolę działalności Ośrodka sprawuje
takŜe Komisja Rewizyjna Rady Gminy.

§ 11.1. Kierownika Ośrodka zatrudnia i
zwalnia Wójt Gminy.
2. Kierownik Ośrodka jest odpowiedzialny
przed Wójtem Gminy za działalność środka, a w
szczególności za naleŜytą organizację pracy oraz
prawidłowe, zgodne z prawem, zasadami celowości, rzetelności i gospodarności funkcjonowanie Ośrodka.
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3. Kierownik Ośrodka wykonuje swoje
obowiązki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

§ 13. Pracowników Ośrodka zatrudnia i
zwalnia Kierownik oraz wykonuje w stosunku do
nich uprawnienia zwierzchnika słuŜbowego.

§ 12.1. Kierownik Ośrodka zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 14.1. Ośrodek wykonuje swoje zadania
poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych
stanowiskach pracy.

2. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z
zakresu pomocy społecznej naleŜących do właściwości gminy, na mocy upowaŜnienia udzielonego przez Wójta Gminy.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną
Ośrodka, obowiązki przypisane do poszczególnych stanowisk określi regulamin organizacyjny
ustalony przez Kierownika Ośrodka.

3. Wójt Gminy udziela Kierownikowi upowaŜnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z
funduszu alimentacyjnego, a takŜe do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

§ 15. Kierownik Ośrodka Składa Radzie
Gminy coroczne sprawozdania z działalności
Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie
pomocy społecznej.
§ 16. Prawa i obowiązki pracowników
Ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

4. Kierownik Ośrodka, na mocy upowaŜnienia Wójta, prowadzi postępowania w sprawach dłuŜników alimentacyjnych.

§ 17. Zasady wynagradzania i wymogi
kwalifikacyjne pracowników Ośrodka ustala się
zgodnie z przepisami dotyczącymi pracowników
samorządowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

5. Na wniosek Kierownika Ośrodka, Wójt
Gminy moŜe upowaŜnić takŜe inną osobę do
wydawania decyzji administracyjnych, o których
mowa w ust. 2 i 3.

V. Przepisy końcowe
§ 18. Ośrodek uŜywa podłuŜnej pieczęci
o treści:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁOPUSZNIE
26-070 Łopuszno, ul. Włoszczowska 3
NIP 959-13-10-747, REGON 290680760

§ 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
ustaw, o których mowa w § 2 Statutu oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy, do których
stosowania obowiązany jest Ośrodek.
§ 20. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalania.
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UCHWAŁA NR XXXVI/138/09
RADY GMINY ŁUBNICE
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.. Nr 142 poz. 1591 z
2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz
art. 182, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala co
następuje :

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budŜecie gminy o kwotę - 72.251 zł. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 - „Ośrodki
pomocy społecznej” w § 2030 - o kwotę - 690 zł.
w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” w
§ 2010- o kwotę - 20.000 zł. w § 2030 - o kwotę 24.000 zł. w rozdziale 85212- „Świadczenia
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rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego” w § 2010
- o kwotę - 11.221 zł. W dziale 758 „RóŜne rozliczenia” w rozdziale 75801 - „Część oświatowa
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w § 2920 - o kwotę - 15.250 zł.
W dziale 756 - „Dochody od osób prawnych,
osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75618 - „Wpływy z
innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”
w § 0480 - o kwotę 1.090 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜecie
gminy - o kwotę - 72.251 zł. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w § 4210 - o kwotę
1.090 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów
dla świetlic socjoterapeutycznych. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 - „Ośrodki
pomocy społecznej” w § 4010 - o kwotę - 300 zł.
w § 4110 - o kwotę - 390 zł. z przeznaczeniem na
dofinansowanie dodatków dla pracowników
socjalnych w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” w § 3110- o kwotę - 20.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rolnikom
poszkodowanym wyniku tegorocznej powodzi.
w § 4220 - o kwotę - 24.000 zł. z przeznaczeniem
na doŜywianie dzieci w szkole. w rozdziale 85212
- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w § 4010 - o kwotę - 420 zł. w § 4110 - o
kwotę - 63 zł. w § 4120 - o kwotę - 10 zł. w § 3110
- o kwotę - 10.546 zł w § 4210 - o kwotę 182 zł. z
przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego i wydatków pochodnych. W dziale 801 - „Oświata i Wychowanie” w
rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” w § 4270 o kwotę - 15.250 zł. z przeznaczeniem na remonty
bieŜące obiektów oświatowych.
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§ 3. Zmniejsza się plan dochodów w budŜecie gminy na 2009 rok - o kwotę 1.022.106 zł.
W dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej” w § 2010 o kwotę - 1 zł. w § 2030 - o kwotę - 2.105 zł.
W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80110 - „Gimnazja” w § 6298 - o kwotę 1.020.000 zł.
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków w budŜecie gminy na 2009 rok o kwotę - 1.022.106 zł.
W dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale
85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej” w § 4130 o kwotę - 2.106 zł. powyŜsze zmiany dokonano
na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. W dziale
801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80110
- „Gimnazja” w § 6058 - o kwotę - 1.020.000 zł.
powyŜsze zmiany dokonano w związku ze zmianą terminu rozpoczęcia inwestycji i nie przekazania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.
§ 5. Dokonuje się zmian w budŜecie gminy
między działami, rozdziałami i paragrafami
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Komasara

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/138/09
Rady Gminy Łubnice
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dz
010
400
400
400
400
400
400
400
600
600
600
600
600
600
600
600
750
750
750
750
750
754
754
754
754
754
754
756
756
756
758
801
801
851
851
851
851
851
852
852
852
852
853
853

Rozdział
01041
40002
40002
40002
40002
40002
40002
40002
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60078
60014
75023
75023
75023
75075
75075
75412
75412
75412
75412
75412
75412
75647
75647
75647
75818
80101
80101
85153
85154
85154
85154
85154
85219
85219
85219
85295
85395
85395
Razem

§
6050
4410
4740
4750
4040
4010
4270
6050
4010
4270
4210
4260
4430
6050
6050
6620
4010
4110
4430
4300
4210
4270
4110
4410
3030
4170
4210
4100
3030
4110
4810
4210
4300
4300
3030
4170
4210
4300
4010
4110
4120
4220
4418
4708

Zmniejszenie

Zwiększenie
50.000
1.400
600
800
300
3.100
63.300
163.300
1.000
30.000
40.000
1.000
1.000
77.444
16.700
26.856
7.000
7.000
4.500
5.000
2.500
5.100
1.200
1.000
2.500
3.000
4.800
2.000
3.300
5.300
100.000
5.000
5.000
2.000
395
300
1.925
170
12.500
1.890
310
14.700
1.409
1.409
339.004

339.004
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UCHWAŁA NR XXXVI/139/09
RADY GMINY ŁUBNICE
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U..Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i

art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z
późniejszymi zmianami) Rada Gminy Łubnice
uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22

§ 1.1. Udziela się z budŜetu Gminy Łubnice
pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - na
kwotę - 26.856 zł. w tym: - odnowa drogi powiatowej Budziska - Łubnice - 9.845 zł. - odnowa
drogi powiatowej Beszowa - 7.864 zł. - odnowa
drogi powiatowej Przeczów - 9.147 zł.
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Łubnice, a
Powiatem Staszowskim.
§ 2. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań realizowanych na
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podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku” do uchwały
nr XXXIII/126/09 Rady Gminy Łubnice z dnia
25 sierpnia 2009 roku otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Komasara

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/139/09
Rady Gminy Łubnice
z dnia 2 grudnia 2009 r.

172

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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UCHWAŁA NR 58/XLVII/09
RADY GMINY W MNIOWIE
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) w związku z art. 165 i art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.
708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1217 i 1218,
Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r.
Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 i
Nr 227, poz. 1505) - Rada Gminy w Mniowie
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych o kwotę 16.488 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych o kwotę 16.488 zł.
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa zał. Nr 1 do niniejszej uchwały, a
wydatków zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20092011” do uchwały Nr 6/XXXVI/09 Rady Gminy w
Mniowie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Mniów na 2009 rok
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do
niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 3a „Zadania inwestycyjne
roczne w 2009 r.” do uchwały Nr 6/XXXVI/09
Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009
roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Mniów na 2009 rok otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych na 2009 rok” do
uchwały Nr 6/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie
z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Mniów na 2009 rok otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej
uchwały.
7. Załącznik nr 11 „Dotacje podmiotowe”
do uchwały Nr 6/XXXVI/09 Rady Gminy w
Mniowie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Mniów na 2009 rok
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do
niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 12 „Dotacje celowe” do
uchwały Nr 6/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie
z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Mniów na 2009 rok otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej
uchwały.
9. Załączniki nr 4, 4a i 4b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi
za
2009
rok”
do
uchwały
Nr 6/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia
20 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Mniów na 2009 rok otrzymują nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 8, 9, 10 do niniejszej uchwały.
§ 2. BudŜet gminy po zmianach, globalna
kwota: dochodów budŜetowych - 22.405.594 zł
wydatków budŜetowych - 28.111.531 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Mniów:
Mariusz Adamczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 58/XLVII/09
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Plan dochodów budŜetowych
Dział

Rozdział

Paragraf

756
75621
0020
900
90002
2440

Treść
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa
Podatek dochodowy od osób prawnych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów
publicznych

Kwota

uzasadnienie zmnian
urealnienie planu - niŜsze
- 23 000,00 wykonanie
- 23 000,00
- 23 000,00
6 512,00 umowa dotacji Nr 106/09 z
6 512,00 WFOŚiGW w Kielcach na
program usuwania azbestu
6 512,00
- 16 488,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 58/XLVII/09
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Plan wydatków budŜetowych
Dział
600

Rozdział

Paragraf

60014
6050
6058
6059
710
71004
4300
750
75023
6060
754
75404
3000
6170
757
75702
4300
851
85121
2560

6220
852
85202
4330
85219
4010
900
90002
4300
921
92109
4270
4278
4279
6050
92116
2480

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na fundusz celowy
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
Zakup usług pozostałych
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup usług remontowych
Zakup usług remontowych
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej
instytucji kultury
Razem:

Wartość
0,00
0,00
- 353 800,00
175 500,00
178 300,00
- 64 650,00
- 64 650,00

uzasadnienie zmian
urealnienie planu budowy
chodnika i parkingów w
ciągu drogi powiatowej nr
0469T
w
miejscowości
Grzymałków.
dotyczy urelanienia zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoŜa
- 64 650,00
„Gościniec”
6 400,00 zakup
licencji
programu
6 400,00 „DISTRICTUS - Podatki Gminne z modułem windykacji”
6 400,00
0,00 na dofinansowanie zakupu
komputerowego
0,00 zestawu
6 000,00 oraz kserokopiarki dla posterunku policji w Mniowie w
- 6 000,00 ramach oszczędności z dofinansowania radiowozu
23 000,00 na prowizje od planowanego
do zaciągnięcia długotermi23 000,00
nowego kredytu
23 000,00
0,00 na dofinansowanie zakupu
0,00 aparatury i sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w
3 700,00 Mniowie

- 3 700,00
- 5 000,00 urealnienie planu na dofiwynagrodzeń
- 13 500,00 nansowanie
pracowników Ośrodka Po- 13 500,00 mocy Społecznej
8 500,00
8 500,00
6 512,00 na program usuwania azbe6 512,00 stu
6 512,00
17 250,00 urealnienie planu na remont
14 400,00 świetlicy w Grzymałkowie
14 400,00
11 350,00
27 750,00
- 39 100,00
2 850,00 na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika świetlicy
2 850,00
w Rogowicach
- 16 488,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr 58/XLVII/09
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr 58/XLVII/09
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr 58/XLVII/09
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr 58/XLVII/09
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1

Dział
2
921

Rozdział
3
92116

Nazwa instytucji
4
Gminna Bibliotek Publiczna w Mniowie
Ogółem

Kwota dotacji
5
247350
247350

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr 58/XLVII/09
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr 58/XLVII/09
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr 58/XLVII/09
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22
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Załącznik nr 10
do Uchwały nr 58/XLVII/09
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 2 grudnia 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

Planowane wydatki budŜetowe na realiWydatki
zację zadań programu w latach 2010-2011
w roku
budŜetowym
Razem
2010 rok
2011 rok
2009
2010-2011
618290,00
27750,00
72791,00
517749,00
358800,00
178300,00
750,00
179750,00
977090,00
206050,00
73541,00
697499,00

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
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UCHWAŁA NR 59/XLVII/09
RADY GMINY W MNIOWIE
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych
przez Gminę Mniów
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 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 17, poz. 141 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 30 ust. 6
i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007r. Dz. U. Nr 17, poz. 95, Nr 80,
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821 z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.
1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1. Nr 56, poz. 458 i
Nr 67, poz. 572) oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181, z 2006r. Nr 43, poz. 293 oraz z
2009r. Nr 52, poz. 422) po uzgodnieniu z Gminnym Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mniowie, Rada Gminy w Mniowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
doraźnych zastępstw oraz wysokość i wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych
przez Gminę Mniów, stanowiący załącznik do
uchwały.
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§ 2. W regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
doraźnych zastępstw oraz wysokość i wypłacanie innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych
przez Gminę Mniów w roku 2009, stanowiącym
załącznik do Uchwały Nr 44/XXXIV/08 Rady
Gminy w Mniowie z dnia 29 grudnia 2008r. w
sprawie ustalenia regulaminu określającego
-
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wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i
warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez Gminę Mniów w roku 2009,
zmienia się § 14 ust. 1 w ten sposób, Ŝe tabela
określająca miesięczne stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedyrektora szkoły
otrzymuje brzmienie:

Stanowisko typ i wielkość szkoły
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów
- a) Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
- do 7 oddziałów
- 8 - 14 oddziałów
- 15 i więcej oddziałów
- b) Wicedyrektor szkoły (zespołu)

- 500-1000
- 600-1200
- 800-2000
- 600-1500

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom placówek oświatowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010r. za wyjątkiem
§ 2, który ma moc obowiązującą od dnia 1 lipca
2009r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mariusz Adamczyk
Załącznik do uchwały Nr 59/XLVII/09
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 2 grudnia 2009r.

Regulamin
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez Gminę Mniów.
Rozdział 1.
Postanowienia wstępne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez
bliŜszego określenia o:
1. Wójcie - naleŜy przez to rozumieć Wójt Gminy Mniów,
2. Radzie - naleŜy przez to rozumieć Radę Gminy w Mniowie,
3. szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub zespół szkół,
4. roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od dnia 1 września danego roku
do dnia 31 sierpnia roku następnego,
5. oddziale - naleŜy przez to rozumieć oddział w
szkole lub przedszkolu oraz grupę uczniów w
świetlicy.

6. tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 4a oraz ustalony
na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy Karty Nauczyciela.
7. rozporządzeniu - naleŜy rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciel, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w
dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.)
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§ 2.1. Średnią wynagrodzeń nauczycieli
dla poszczególnych stopni awansu zawodowego
oblicza się na podstawie liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Mniów, w wymiarze co najmniej ½ etatu.
2. Liczbę nauczycieli przyjętych do obliczeń stanowi suma liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze oraz liczby pełnych
etatów, wynikającej z dodania jednostkowego
wymiaru zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych
w niepełnym wymiarze godzin, z zastrzeŜeniem
ust. 1.
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proporcjonalnie do godzin ich pracy, według
właściwego zaszeregowania.
§ 3. Regulamin określa wysokość stawek,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i
wypłacania:
1) dodatku za wysługę lat,
2) dodatku motywacyjnego,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatki za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
6) nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
7) dodatku mieszkaniowego.

3. Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w wymiarze poniŜej ½ etatu oblicza się
Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat
§ 4.1. Wysokość oraz warunki nabywania
przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat
określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela
(Dz. U, z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyŜszej stawki tego dodatku, jeŜeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycia prawa do
dodatku lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca,

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za nieobecności w pracy z powodu
niezdolności do pracy wskutek choroby bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z
ubezpieczenia społecznego, a takŜe w okresie
przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.
4. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest
za dany miesiąc z góry.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny
§ 5.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie
szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich moŜliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w
olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
2) umiejętność rozwiązania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektowne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

5) systematyczne i efektowne przygotowanie się i
wypełnienie przydzielonych obowiązków,
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz
innych urządzeń szkolnych,
9) prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaangaŜowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,
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c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na trenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły
i Samorządem Uczniowskim.

2. O wysokości dodatku motywującego dla
dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły:
a) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej w
oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych
oraz umiejętności ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mieni w stanie
gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących
nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia
nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających
na celu promowanie szkoły;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,
sportowe, artystyczne w skali regionu,
województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz innych rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązanie konkretnych problemów
wychowawczych, podejmowanie efektownych działań profilaktycznych zapobiegającym zagroŜeniom społecznym,

§ 6.1. Tworzy się fundusz na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 5 % planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej
szkole.
2. Dodatek motywacyjny dla danej placówki jest proporcjonalny do jej udziału w funduszu płac na wynagrodzenie zasadnicze dla
nauczycieli.
§ 7.1. Wysokość dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków finansowych w
oparciu o opracowane w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi kryteria, w wysokości do
20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie
dłuŜej niŜ jeden rok szkolny (12 miesięcy).
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów
szkół przyznaje Wójt, w wysokości do 40 %. wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.
4. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy i
w szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜna go obniŜyć lub podwyŜszyć bez konieczności
wypowiedzenia.
§ 8.1. Prawo do dodatku motywacyjnego
nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku
szkolnego w danej szkole.
2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje
za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na:
1) urlopie dla poratowania zdrowia.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie
przysługuje w okresie:
1) przebywania na urlopie zdrowotnym.
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§ 9. Nauczycielowi przeniesionemu na
podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek
motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której
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nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu
opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
§ 10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z
góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny
§ 11.1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego
uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono
funkcję:
1) dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
2) wychowawcy klasy,
3) wychowawcy przedszkola,
4) wychowawcy klasy „0”
5) opiekuna staŜu
2. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono funkcję. Jeśli powierzenie funkcji nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, dodatek przysługuje z tym miesiącem.
3. Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel został odwołany z funkcji lub wygasł okres jej pełnienia. Jeśli
odwołanie nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca lub z tym dniem wygasł okres pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje od tego miesiąca.
4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w
okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysługuje teŜ w czasie
urlopu dla poratowania zdrowia.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na czas określony, traci prawo do dodatku
z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym
nastąpiło odwołanie. JeŜeli odwołanie nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
6. Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po
trzech miesiącach zastępowania obecnego dyrektora.
7. 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.
§ 12. Wysokość dodatku funkcyjnego dla
dyrektora szkoły w granicach stawek określonych w regulaminie, ustala Wójt 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 pracy uczniów oraz pracowników szkoły,
d) kształtowanie właściwej polityki kadrowej, w szczególności pozyskiwanie nauczycieli wysoko wykwalifikowanych,
e) umiejętności organizacyjne,
f) kształtowanie struktury organizacyjnej
szkoły,
g) umiejętność integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań,
inspirowania oraz pomagania w rozwoju
zawodowym nauczycieli,
h) współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizacje programu
wychowawczego szkoły,
i) tworzenie
materialnej
infrastruktury
szkoły, odpowiednie przez szkołę na potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej,
tworzenie „szkoły środowiskowej”.
§ 13.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
określonej poniŜej:
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Stanowisko typ i wielkość szkoły
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów
a) Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
- do 7 oddziałów
- 8-14 oddziałów
- 15 i więcej oddziałów
b) Wicedyrektor szkoły (zespołu)

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 14.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny z tytułu:
a) wychowawcy klasy - w wysokości 100 zł
miesięcznie,

Miesięcznie w złotych
od - do
500-1000
600-1200
800-2000
600-1500

b) wychowawcy oddziału przedszkolnego - w
wysokości 100 zł miesięcznie
c) wychowawcy przedszkola - w wysokości
100 zł miesięcznie
d) sprawowania funkcji opiekuna staŜu - w wysokości 100 zł miesięcznie, za kaŜdego nauczyciela powierzonego opiece.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy
§ 15.1. Dodatki za trudne warunki pracy
przysługują nauczycielom za prowadzenie:
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
2) zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
z
dziećmi i młodzieŜą upośledzoną umysłowo
w stopniu głębokim,
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w
szkołach podstawowych w wysokości 10 %
stawki godzinowej za kaŜdą przepracowaną
godzinę nauczania.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania
pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek za trudne warunki pracy, określany w ust. 1 pkt 1-2, wypłaca się w całości,
jeŜeli nauczyciel realizuje w takich warunkach
cały obowiązujący wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach
obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca
się w proporcjonalnej części, jeŜeli nauczyciel
realizuje w trudnych warunkach tylko część
obowiązującego wymiaru lub jeŜeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

dodatku z tytułu prowadzenia zajęć wymienionych w ust. 1 pkt. 3.
§ 16.1. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielom za prowadzenie: zajęć
wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 1-3, prowadzonych z dziećmi i młodzieŜą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów
oceny niepełnosprawności u osób w wieku do
16 roku Ŝycia (Dz. U Nr 17, poz. 162), uzasadnia
konieczność sprawowania stałej opieki lub
udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieŜą powyŜej 16 roku Ŝycia, u których
wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z
przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328), - w
wysokości 10 % stawki godzinowej za kaŜdą
przeprowadzoną godzinę zajęć.
2. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu
przepracowali co najmniej 40 godzin w takich warunkach. Dodatek nie ulega podwyŜszeniu, w przypadku gdy nauczyciel przepracował w warunkach
uciąŜliwych więcej niŜ 40 godzin.

4. Dodatek za trudne warunki pracy określony w ust. 1 pkt 3 wypłaca się za kaŜdą efektywnie przepracowaną w takich warunkach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione w ust. 2.

3. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy
przysługuje równieŜ w okresie nie wykonywania
pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

5. Prawo do dodatku z tytułu zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - nie wyłącza prawa do

4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przysługuje
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dodatek za uciąŜliwe warunki pracy na zasadach
określonych w ust. 1.
§ 17.1. W razie zbiegu tytułów do dodatku
za trudne warunki pracy i za uciąŜliwe warunki
pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego dodatku.
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2. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora - Wójt.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i za zajęcia dodatkowe
§ 18.1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych koniecznością jak najlepszej realizacji programu dydaktycznego lub wychowawczego, nauczyciel bądź inny pracownik pedagogiczny posiadający właściwe kwalifikacje,
moŜe być zobowiązany do odpłatnej pracy w
godzinach ponadwymiarowych, których liczba
nie moŜe przekroczyć ¼ obowiązującego pensum godzin.

wyjazdu dzieci na wycieczkę, choroby dziecka
nauczanego indywidualnie trwającej nie dłuŜej
niŜ tydzień, Dnia Edukacji Narodowej.

2. Godziny zajęć ponadwymiarowych mogą być stałe, przypisane na semestr lub rok
szkolny.

§ 19.1. Wynagrodzenie za jedna godzinę
ponadwymiarową lub jedną godzinę doraźnego
zastępstwa 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, odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnych zastępstw.

3. Zapłata za godziny ponadwymiarowe i
zastępstwa doraźne następują tylko wówczas,
gdy rzeczywista liczba przepracowanych w danym tygodniu godzin dydaktycznych przekracza
tygodniowe pensum.
4. Stałe godziny ponadwymiarowe podlegają rozliczeniu na koniec kaŜdego miesiąca i
wypłacane są za miniony miesiąc.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych wypłacane jest z dołu. Wynagrodzenie wypłaca się za
godziny faktycznie zrealizowane.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie
realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych
przepisami organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje w przypadku niezrealizowania ich z powodów leŜących po stronie zakładu pracy: zawieszenia zajęć z powodu epidemii
lub mrozów, rekolekcji, udziału nauczyciela w
konferencji metodycznej, urlopowanego na podstawie art. 25 ustawy o związkach zawodowych,

8. Wysokość zapłaty za godzinę zastępstwa doraźnego jest odpowiednio podwyŜszona
tylko wówczas, gdy praca odbywa się w warunkach spełniających wymogi definicji pracy
„w trudnych i uciąŜliwych warunkach pracy”

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalonych na podstawie
art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie
za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem
za warunki pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających
do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2 uzyskuje się
mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy 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.
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4. 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 pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy) za kaŜdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub jeden dzień ustawowo
wolny od pracy.
5. Liczba godzin ponadwymiarowych, za
które przysługuje wynagrodzenie w takim tygo-
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dniu, nie moŜe być jednakŜe większa niŜ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od
pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie
otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego,
przysługuje odrębne wynagrodzenie za kaŜdą
godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.
7. Nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Rozdział 7.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 20.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z
art. 49 Karty Nauczyciela.
2. W budŜecie organu prowadzącego szkoły tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół z
czego:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektorów,
2) 20 % środków funduszu przeznacza, się na
nagrody Wójta.
§ 21. Nagrody przyznaje się z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana
w innym terminie.
§ 22.1. Nagrody nauczycielom przyznają:
a) ze środków, o których mowa § 21 ust. 2
pkt. 1 - dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej i związków zawodowych,
b) ze środków, o których mowa § 21 ust. 2
pkt. 2 - Wójt.
§ 23.1. Nagroda, o której mowa w § 21,
moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnienia 3 z następujących kryteriów:
1) w okresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w
zakresie wdraŜania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów
do udziału w etapach rejonowych lub
wojewódzkich konkursów przedmiotowych,
udziałem
uczniów
(zespołu
uczniów) w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i
ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w
pracy z uczniami zdolnymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub w szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek,
udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni
lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy,
i) osiąga dobre wynik w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
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b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród dzieci i młodzieŜy, w
szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współprace szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony
zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieŜy,
d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły
lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących
prace w zawodzie nauczyciela.
2. Przy przyznawaniu nagród dyrektora
szkół bierze się pod uwagę:
1) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom
oraz pracownikom administracji i obsługi,
2) dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez
odpowiednią organizacje pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania, odpo-
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3)
4)

5)
6)

wiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,
prawidłową współpracę ze wszystkimi organizacjami szkoły,
racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budŜetowych oraz racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie środków
pozabudŜetowych,
solidną i terminową współpracę z organem
prowadzącym,
prace na rzecz oświaty na terenie gminy.

§ 24. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis
zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 25. NiezaleŜnie od nagrody organu prowadzącego, nauczyciel moŜe otrzymać w danym
roku nagrody: ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora szkoły.
§ 26. Nagroda jest przyznawana pracownikowi niezaleŜnie od tego, czy pracownik świadczył pracę, czy otrzymywał wynagrodzenie za
czas choroby lub zasiłek. W związku z powyŜszym składnik ten nie jest uwzględniany w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
oraz zasiłku chorobowego i pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokość
§ 27.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ
1/2 obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach
połoŜonych na terenie wiejskim przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość dodatku mieszkaniowego zaleŜy od liczby członków rodziny nauczyciela.
3. Do liczby członków rodziny nauczyciela
zalicza się:
1) współmałŜonka zamieszkującego wspólnie z
nauczycielem (niezaleŜnie od posiadania
przez małŜonka własnego źródła dochodu),
2) dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu
nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałŜonka.
4. Przez dzieci pozostające na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela naleŜy rozumieć:
a) dzieci małoletnie,
b) uczniów szkół do chwili ukończenia szkoły,

c) studentów do chwili ukończenia uczelni,
jednak nie dłuŜej niŜ do 25 roku Ŝycia
d) dzieci niepełnosprawne.
5. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi
będącemu takŜe nauczycielem stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie wypłacał dodatek.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu.
7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następnego po miesiącu, w którym
złoŜono wniosek o jego przyznanie.
8. JeŜeli nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach - przysługuje mu jeden dodatek.
9. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresie:
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1) nie świadczenia pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego,
4) odbywania słuŜby wojskowej, szkoleń wojskowych.

Poz. 174,175

12. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Wójt.
§ 28.1. Wysokość dodatku mieszkaniowego nauczyciela w zaleŜności od liczby członków
rodziny nauczyciela pozostających na jego
utrzymaniu wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie 24,00 zł
2) przy dwóch osobach w rodzinie 30,00 zł
3) przy trzech osobach w rodzinie 36,00 zł
4) przy czterech i więcej w rodzinie 43,00 zł

10. W przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby wojskowej została zawarta
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca okresu, na który
umowa ta została zawarta.

2. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest
co miesiąc z góry.

11. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, dyrektora szkoły lub na wspólny
wniosek nauczycieli będących współmałŜonkami
(z uwzględnieniem pkt. 5).

§ 29. Nauczyciele za wieloletnią pracę
otrzymują nagrody jubileuszowe, w wysokości
określonej art. 47 ust. 1 Karty Nauczyciela i w
oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie
ustalania okresów pracy uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 30.1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki
wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w
szkole i opiekuna staŜu które przysługują w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

obecności w pracy, a takŜe za inne okresy, za
które na podstawie odrębnych przepisów nie
przysługuje wynagrodzenie.
2. Stawkę za 1 dzień nie wykonania pracy z
przyczyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc
wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z
góry przez 30.

2. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
nauczyciela wypłaca się według średniej urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 czerwca 2001r. w sprawie szczegółowych
zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pienięŜnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.).

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia
za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się
mnoŜąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez
stawkę określoną w ust. 2.
§ 32. Regulamin został uzgodniony z
Gminnym Oddziałem Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Mniowie.

§ 31.1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nie174
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ANEKS NR 1
z dnia 2 grudnia 2009 r.
do Porozumienia pomiędzy: Gminą Solec-Zdrój, reprezentowaną przez: Adama Pałysa - Wójta Gminy
Solec-Zdrój, a Gminą Pacanów, reprezentowaną przez: Wiesława Skopa - Wójta Gminy Pacanów,
zwanymi dalej Gminami Współdziałającymi
§ 1. W powołanym na wstępie Porozumieniu zawartym w dniu 01.08.2008r. wprowadza
się następujące zmiany:

-

§ 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6.1. Gmina Wiodąca zabezpiecza 100 % kosztów zadania
określonych w załączniku do budŜetu Wielo-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 22

letnie Programy Inwestycyjne w tym: - wartość wkładu własnego - wartość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 2. Gmina
Współdziałająca zabezpieczy w swoim budŜecie 100 % wkładu własnego dla przedmiotowego zadania i przekaŜe go Gminie
Wiodącej jako współfinansowanie w formie
dotacji celowej do inwestycji. 3. W przypadku nie uzyskania przez Gminę Wiodącą zaliczkowania ze środków RPO WŚ 2007-2013,
Gmina Wiodąca zabezpiecza w całości wysokość kosztów będących dofinansowaniem z
RPO WŚ. W przypadku zaciągnięcia przez
Gminę Wiodącą kredytu na pokrycie dofinansowania ze środków RPO WŚ Gminy pokryją koszty obsługi kredytu proporcjonalnie
do przypadającego na nie zakresu rzeczowego zadania. 4. Na wniosek Gminy Współdziałającej, Gmina Wiodąca przekaŜe Gminie
Współdziałającej wartość kosztów poniesio175
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nych ze środków własnych, w latach 20082009, refundowanych przez RPO WŚ w ramach niniejszego projektu. 5. Rady Gmin
Współdziałających podejmą stosowne uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych we własnych budŜetach.”
§ 2. Pozostałe zapisy Porozumienia nie
ulegają zmianie.
§ 3. Aneks sporządzono w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Gminy
Pacanów, siedem dla Gminy Solec-Zdrój.
§ 4. Aneks wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Wójt
Adam Pałys
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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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