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UCHWAŁA NR XXIV/77/09
RADY POWIATU W KIELCACH
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2009 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 9, 14, 15,
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetu powiatu
na 2009 rok ogółem o kwotę 106.022 zł (zgodnie
z załącznikiem Nr 1)
Zwiększa się wydatki budŜetu powiatu na 2009
rok ogółem o kwotę 106.022 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
§ 2.1. § 2 ust. 3 uchwały Nr XVII/97/08 Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego
na 2009 rok otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi
w
wysokości
19.349.864 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4a i 4b.”
2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w
załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w
załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w
załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w
załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały.
§ 3.1. § 6 ust. 2 uchwały Nr XVII/97/08 Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego
na 2009 rok otrzymuje brzmienie: „Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych: dochody – 366.500 zł; wydatki – 389.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w
załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4.1. § 7 uchwały Nr XVII/97/08 Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego
na 2009 rok otrzymuje brzmienie:
1) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem
nr 11.
2) „Dotacje celowe w łącznej kwocie 5.495.552 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.”
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2. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w
załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w wysokości:
- przychody – 1.700.000 zł,
- wydatki – 2.064.431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”

3. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w
załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w
załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. § 8 ust. 2 uchwały Nr XVII/97/08 Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego
na 2009 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się
plan przychodów i wydatków Powiatowego

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Tomasz Lato
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIV/77/09
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zwiększa się dochody budŜetu powiatu na 2009 rok
ogółem o kwotę
106.022 zł
z tego:
Dział 600 Transport i łączność zwiększa się
o kwotę
10.000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
zwiększa się o kwotę
10.000 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę
10.000 zł
Dział 758 RóŜne rozliczenia zwiększa się o kwotę
71.478 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
zwiększa się o kwotę
30.625 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa
zwiększa się o kwotę
30.625 zł
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę
40.853 zł
§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zwiększa się o kwotę
40.853 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się
o kwotę
900 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się o
kwotę
900 zł
§ 0690 Wpływy z róŜnych opłat zwiększa się
o kwotę
900 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zwiększa się o
kwotę
66.106
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zmniejsza się
o kwotę
66.106
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
zwiększa się o kwotę
23.644 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się o kwotę
8.644 zł
§ 0970 Wpływy z róŜnych dochodów zwiększa
się o kwotę
8.644 zł
Rozdział 85417 Szkolne Schroniska MłodzieŜowe
zwiększa się o kwotę
15.000 zł
§ 0830 Wpływy z usług zwiększa się o kwotę
15.000 zł
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/77/09
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zwiększa się wydatki budŜetu powiatu na 2009 rok
ogółem o kwotę
106.022 zł
z tego:
Dział 600 Transport i łączność zwiększa się
o kwotę
10.000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
zwiększa się o kwotę
10.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększa się o kwotę
10.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się
o kwotę
77.385 zł
Rozdział 75019 Rady powiatów zwiększa się
o kwotę
77.385 zł
§ 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
zwiększa się o kwotę
47.385 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się
o kwotę
30.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się
o kwotę
97.997 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa
się o kwotę
30.625 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę
30.625 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zmniejsza się
o kwotę
128.622 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększa się o kwotę
900 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych zmniejsza się
o kwotę
129.522 zł
Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę
36.532 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę
39.012 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
zmniejsza się o kwotę
16.012 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia zmniejsza się o kwotę
20.425 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się o
kwotę
1.830 zł
§ 4430 RóŜne opłaty i składki zwiększa się o kwotę
2.595 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych zmniejsza się o kwotę
7.000 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze zmniejsza się
o kwotę
36.532 zł
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieŜące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst zmniejsza się o kwotę
30.000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne zmniejsza się
o kwotę
6.532 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
zmniejsza się o kwotę
4.125 zł
§ 4260 Zakup energii zwiększa się o kwotę 1.342 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększa się
o kwotę
85 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się
o kwotę
1.868 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe
zwiększa się o kwotę
560 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej zwiększa się
o kwotę
270zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę
503 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę
15.430 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zmniejsza się o kwotę
3.589 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
zmniejsza się o kwotę
4.249 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
zwiększa się o kwotę
7.240 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
zmniejsza się o kwotę
103 zł
§ 4120 Składki na fundusz pracy zmniejsza się
o kwotę
2.126 zł
§ 4129 Składki na fundusz pracy zmniejsza się
o kwotę
17 zł
§ 4140 Wpłaty na PFRON zmniejsza się o kwotę
20.150 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza
się o kwotę
1.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększa się o kwotę
6.436 zł
§ 4260 Zakup energii zwiększa się o kwotę 333 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych zmniejsza się
o kwotę
977 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększa się
o kwotę
135 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się
o kwotę
3.130 zł
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§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zmniejsza się
o kwotę
2.065 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmniejsza się
o kwotę
1.468 zł
§ 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe zwiększa się
o kwotę
805 zł
§ 4430 RóŜne opłaty i składki zwiększa się
o kwotę
1.741 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się
o kwotę
8 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej zmniejsza się
o kwotę
1 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność
§ 2828 Dotacje celowe z budŜetu na fin. lub dofinan. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększa się o kwotę
21.045 zł
§ 2829 Dotacje celowe z budŜetu na fin. lub dofinan. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejsza się o kwotę
18.345 zł
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę
16.171 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zmniejsza się o kwotę
16.171 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
zwiększa się o kwotę
3.041 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
zmniejsza się o kwotę
3.041 zł
§ 4128 Składki na fundusz pracy zwiększa się
o kwotę
483 zł
§ 4129 Składki na fundusz pracy zmniejsza się
o kwotę
483 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się
o kwotę
21.060 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza
się o kwotę
21.060 zł
§ 4268 Zakup energii zmniejsza się o kwotę
1.620 zł
§ 4269 Zakup energii zmniejsza się o kwotę
1.080 zł
§ 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zwiększa się
o kwotę
300 zł
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§ 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmniejsza się
o kwotę
300 zł
§ 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe
zwiększa się o kwotę
5.626 zł
§ 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe
zmniejsza się o kwotę
5.626 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
zwiększa się o kwotę
153.166 zł
Rozdział
85406
Poradnie PsychologicznoPedagogiczne zmniejsza się o kwotę
22.040 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zmniejsza się o kwotę
22.040 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się o kwotę
22.644 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę
14.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększa się o kwotę
4.574 zł
§ 4220 Zakup środków Ŝywności zwiększa się
o kwotę
4.070 zł
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieŜowe
zmniejsza się o kwotę
128.400 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza
się o kwotę
139.000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę
12.747 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
zmniejsza się o kwotę
4.000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
zmniejsza się o kwotę
10.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększa się o kwotę
15.000 zł
§ 4490 Pozostałe podatki na rzecz budŜetu państwa zmniejsza się o kwotę
3.147 zł
Rozdział 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze zwiększa się o kwotę
280.962 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę
280.962 zł
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/77/09
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 21 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXIV/77/09
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIV/77/09
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 21 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

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
1 970 295
68 740
333 168
1 568 387
17 379 569
7 985 611
194 345
9 199 613
19 349 864
8 054 351
527 513
10 768 000

Planowane wydatki budŜetowe na realizację
zadań programu w latach 2010-2011
Razem
2010 rok
2011 rok
2010-2011
1 450 066
13 000
1 463 066
471 474
13 000
484 474
0
0
0
978 592
0
978 592
11 378 367
5 395 253
16 773 620
6 005 310
3 661 547
9 666 857
0
0
0
5 373 057
1 733 706
7 106 763
12 828 433
5 408 253
18 236 686
6 476 784
3 674 547
10 151 331
0
0
0
6 351 649
1 733 706
8 085 355
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Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXIV/77/09
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 21 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIV/77/09
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie
2
Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Jaworzu
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Rakowie
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Daleszycach
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Ogółem

Dział

Rozdział

3
852
852
852
852
852
600

4
85202
85201
85201
85201
85201
60014

Stan środków
obrotowych na
początek roku
4
1 202
1 803
0
0
0
23 772
26 777

Dochody
5
1 500
14 000
1 000
3 000
2 000
345 000
366 500

Wydatki
7
1 500
14 000
1 000
3 000
2 000
368 000
389 500

w złotych
Stan środków
obrotowych na
koniec roku
9
1 202
1 803
0
0
0
772
3 777

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIV/77/09
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.

Dział
2
801
801

Rozdział
3
80120
80130

3.

854

85417

4.

921

92116

Nazwa instytucji
4
licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne
szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne
razem dział 801
szkolne schroniska młodzieŜowe
razem dział 854
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
razem dział 921
Ogółem

Kwota dotacji
5
300 000
1 200 000
1 500 000
11.000
11 000
21 000
21 000
1 532 000
Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIV/77/09
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 21 grudnia 2009 r.

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

Dział
2
600

Rozdział
3
60014

2.

630

63003

3.

4.

5.

700

750

754

70095

75075

75411

Nazwa zadania
Jednostka otrzymująca dotację
4
5
zimowe utrzymanie dróg
gminy powiatu kieleckiego
razem dział 600
zadania w zakresie upowszechniapodmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora
nia turystyki
finansów publicznych - wybrane w konkursie
razem dział 630
Pomoc finansowa dla Gminy Kamień Pomorski na odbudowę
Gmina Kamień Pomorski
budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w poŜarze
razem dział 700
podmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora
promocja powiatu
finansów publicznych
razem dział 750
zakupy sprzętu dla Państwowej
Miasto Kielce
StraŜy PoŜarnej w Kielcach
razem dział 754

Kwota dotacji
5
256 000
256 000
22 000
22 000
10 000
10 000
7 370
7 370
130 000
130 000
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1

2

3

6.

851

85111

7.

851

85111

8.

851

85111

9.

851

85111

10.

851

85111

11.

851

85121

12.

851

85121

13.

852

85201

14.

852

85201

15.

852

85202

16.

852

85204

17.

852

85204

18.

852

85220

19.

852

85295

20.

852

85295

21.

852

85295

22.

852

85295

23.
24.

853
853

85311
85311

25.

853

85395

27.

921

92195

28.

926

92601

29.

926

92695
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4
5
zakup specjalistycznego sprzętu
Szpital Powiatowy w Chmielniku
medycznego, inwestycje
Rozbudowa Szpitala Powiatowego
w Chmielniku - wkład własny do
Szpital Powiatowy w Chmielniku
projektu finansowanego ze środków UE
staŜ i szkolenia dla lekarzy
Szpital Powiatowy w Chmielniku
zakup specjalistycznego sprzętu
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w
medycznego, inwestycje
Kielcach
Poprawa jakości i dostępności
specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w
Centrum Matki i Noworodka w
Kielcach
Kielcach oraz zakup nowoczesnej
aparatury medycznej - wkład własny do projektu finansowanego ze
środków UE
dotacja na inwestycje i zakupy
Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielinwestycyjne
cach
Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i
usprawnienia działalności medycz- Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielnej i poprawy warunków pracy cach
wkład własny do projektu finasnowanego ze środków UE
razem dział 851
utrzymanie dzieci w placówkach
powiaty
opiekuńczo-wychowawczych
zadania w zakresie pomocy spowybrana w konkursie
łecznej
dofinansowanie działalności bieŜacej domów pomocy społecznej
DPS w Krajnie i DPS w Piekoszowie
prowadzonych przez inne osoby
niŜ powiat
utrzymanie dzieci w rodzinach
powiaty
zastępczych
zadania w zakresie pomocy spowybrana w konkursie
łecznej
ośrodek interwencji kryzysowej
Caritas Kielce
pomoc finansowa dla Gminy RadGmina Radgoszcz
goszcz na pomoc dla powodzian
pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowa Tarnowska na pomoc dla
Gmina Dąbrowa Tarnowska
powodzian
pomoc finansowa dla samorządu
Województwa Małopolskiego na
zapewnienie wypoczynku wakacyjWojewództwo Małopolskie
nego dla dzieci z rodzin poszkodowanych w powodzi
pomoc finansowa na pomoc dla
Gmina Klimontów
pogorzelców
razem dział 852
Warsztaty Terapii Zajęciowej
powiaty
Warsztaty Terapii Zajęciowej
WTZ w Osinach
zadania w ramach projektu „RóŜni
podmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora
lecz równi”
finansów publicznych - wybrane w konkursie
razem dział 853
zadania zgodne z ustawą o prowapodmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora
dzeniu działalności kulturalnej
finansów publicznych - wybrane w konkursie
razem dział 921
budowa Centrum KulturowoArcheologicznego - Etap II - BudoGmina Nowa Słupia
wa hali sportowej w Nowej Słupi
zadania zgodne z ustawą o kulturze
podmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora
fizycznej
finansów publicznych - wybrane w konkursie
razem dział 926
Ogółem

Poz. 347
5
295 000
5 124
35 000
400 000

450 000

280 000

380 321

1 845 445
961 740
10 000
350 000
91 000
10 000
35 000
10 000
10 000

10 000

1 000
1 488 740
47 340
87 379
168 700
303 419
29 000
29 000
1 374 578
29 000
1 403 578
5 495 552
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXIV/77/09
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.
w złotych
Lp.
I

II

Dział
900

710

Rozdział
90011

71030

Wyszczególnienie
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
Wydatki
Stan środków obrotowych na koniec roku
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
Wydatki
Stan środków obrotowych na koniec roku

Plan na 2009 r.
487 721
750 000
1 237 721
0
364 431
1 700 000
2 064 431
0

347

348
348

UCHWAŁA NR XLV/284/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13
pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449),
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXI/183/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków
na 2009r. zwanej dalej „uchwałą” wprowadza
się następujące zmiany:
1. W § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budŜetu gminy w wysokości 2.023.796 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z następujących źródeł: - z wpływów ze
sprzedaŜy papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 383.953 zł,
- z wolnych środków w kwocie 1.639.843 zł.”
2. W § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się przychody budŜetu w wysokości
5.129.723 zł oraz rozchody w wysokości
3.105.927 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”
3. W § 10 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 800.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu
budŜetu w kwocie 383.953 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.306.727 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 799.200 zł.”
§ 2. Zwiększa się dochody budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwiększa się rozchody budŜetowe wg
§ 3 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik Nr 5 „Przychody
i rozchody budŜetu” do Uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca
2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Stąporków na 2009r., zmienionej uchwałą
Nr XXXII/190/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 marca 2009r. w brzmieniu załącznika
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się załącznik Nr 4a „Wydatki
majątkowe na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do
Uchwały Nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w
Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków na 2009r.
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zmienionej uchwałami: Nr XXXII/187/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2009r.,
Nr XXXIX/227/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z
dnia 23 lipca 2009r., Nr XLII/260/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r.,
Nr XLIV/270/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 listopada 2009r., Nr XLIV/274/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada
2009r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej
uchwały.

Poz. 348

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/284/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe:
dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę
1.309.727 zł,
rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi o kwotę 1.309.727 zł,
§ 6208 – Dotacje rozwojowe o kwotę 1.309.727 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe:
dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 3.000 zł,
rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej
o kwotę 3.000 zł,
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.
§ 3. Zwiększa się rozchody budŜetowe:
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych
o kwotę 1.306.727 zł.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLV/284/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 09.03.2009r.
zmienionej uchwałą Nr XXXII/190/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 marca 2009r.

Przychody i rozchody budzetu w 2009r.
w złotych
L.p.
1

Treść
2
PRZYCHODY OGÓŁEM

Kredyty
PoŜyczki
PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE
Spłaty poŜyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku j.s.t.
Prywatyzacja pośrednia
Prywatyzacja bezpośrednia
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem
Skarbu Państwa
5d Pozostałe przychody z prywatyzacji
6 NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
7 Obligacje
8 Inne papiery wartościowe
9 Inne źródła (wolne środki)
10 Przelewy z rachunku lokat
ROZCHODY OGÓŁEM
1 Spłaty kredytów
2 Spłaty poŜyczek
3 Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE
4 Udzielenie poŜyczki
5 Lokaty
6 Wykup papierów wartościowych
7 Wykup obligacji
8 Rozchody z tytułu innych rozliczeń
1
2
3
4
5
5a
5b
5c

Klasyfikacja§ Kwota 2009r.
3
4
5 129 723
§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 941 do 944
§ 941
§ 942
§ 943
§ 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995

3 489 880
1 639 843
3 105 927
799 200

2 306 727
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/284/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 grudnia 2009 r.
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UCHWAŁA NR XLV/285/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 13
pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449),
uchwala się, co następuje:

§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.

§ 1. Zmniejsza się dochody budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/285/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

§ 1. Zmniejsza się dochody budŜetowe:
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 2.636 zł,
rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę
2.636 zł,
§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieŜących jednostek sektora
finansów publicznych o kwotę 2.636 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe:
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 2.636 zł,
rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę
2.636 zł,
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.636 zł.
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UCHWAŁA NR XLV/286/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 13
pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449),
uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na
2009r.” do Uchwały Nr XXXI/183/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków
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na 2009r., zmienionej uchwałą Nr XXXIX/226/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca
2009r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się
Burmistrzowi Stąporkowa.

Poz. 350

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/286/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe:
dział 758 – RóŜne rozliczenia o kwotę 187.831 zł,
rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 187.831 zł,
§ 2920 – Subwencje ogólne z budŜetu państwa
o kwotę 187.831 zł.
§ 2. większa się wydatki budŜetowe:
dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę
142.800 zł,
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę
83.600 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 35.000 zł,
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 20.000 zł,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.500 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 15.500 zł,
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 9.500 zł,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.100 zł,
rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 12.000 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 11.000 zł,
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 1.000 zł,
rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 47.200 zł,
Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie:
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 11.500 zł,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.200 zł,
Publiczne Gimnazjum w Niekłaniu:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 22.000 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 10.000 zł,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.500 zł,
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę 45.031 zł,
rozdział 85401 – Świetlice szkolne o kwotę
45.031 zł,
Świetlica przy PSP Nr 1 w Stąporkowie:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 6.000 zł,
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 1.000 zł,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł,
Świetlica przy PSP Niekłań:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 11.000 zł,
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 2.500 zł,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 400 zł,
Świetlica przy PSP Krasna:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 5.331 zł,
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 2.000 zł,
Świetlica przy PG Stąporków:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 11.000 zł,
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 2.500 zł,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł,
Świetlica przy PG Niekłań:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 2.000 zł,
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 500 zł,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100 zł.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLV/286/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 marca 2009r.
zmienionej uchwałą
Rady Miejskiej w Stąporkowie
Nr XXXIX/226/2009
z dnia 23 lipca 2009r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.
Stan środków
obrotowych
Lp.
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Dochody
na początek
roku
1
2
3
4
5
6
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie
801
80101
5 692
21 000
2 Zezpół Szkół Publicznych w Stąporkowie
801
80101
10 813
40 000
3 Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu
801
80101
2 921
16 426
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w OdrowąŜu
801
80101
855
2 000
5 Publiczna Szkoła Podstaowa w Krasnej
801
80101
2 885
3 600
Ogółem
23 166
83 026

Wydatki
7
21 000
40 000
16 000
2 000
1 800
80 800

Stan środków
obrotowych na
koniec roku
8
5 692
10 813
3 347
855
4 685
25 392
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UCHWAŁA NR XLV/287/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stąporków na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 13
pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449),
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXI/183/2009 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Stąporków
na 2009r. zwanej dalej „uchwałą” wprowadza
się następujące zmiany:
1. W § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Przyjmuje się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną
kwotę 810.000 zł
2) działających na terenie gminy niepublicznych szkół w wysokości 260.478 zł

3) innych podmiotów w wysokości 403.400
zł zgodnie z załącznikiem nr 13”.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe wg
§ 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki budŜetowe wg
§ 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 13 „Dotacje podmiotowe w 2009r.”do Uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 mar
a 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Stąporków na 2009r., zmienionej uchwałami:
Nr XXXIII/196/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2009r., Nr XXXIV/203/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 11 maja
2009r., Nr XXXVIII/212/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 czerwca 2009r., Nr XLII/258/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września
2009r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej
uchwały.
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§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

Poz. 351

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/287/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

§ 1. Zmniejsza się wydatki budŜetowe:
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa o kwotę 3.400 zł,
rozdział 75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne
o kwotę 3.400 zł,
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę
3.400 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe:
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa o kwotę 3.400 zł,
rozdział 75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne
o kwotę 3.400 zł,
§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.400 zł.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLV/287/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 marca 2009r.,
zmienionej uchwałami: RM
w Stąporkowie
Nr XXXIII/196/2009
z dnia 28 kwietnia 2009r.
Nr XXXIV/203/2009
z dnia 11 maja 2009r.
Nr XXXVIII/212/2009
z dnia 25 czerwca 2009r.
Nr XLII/258/2009
z dnia 29 września 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009r.
Lp. Dział Rozdział
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
1
754
75412 OSP Niekłań
300 000
2
754
75412 OSP Krasna
3 400
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła
3
801
80101
186 308
Podstawowa w Gosaniu
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła
4
801
80103
28 818
Podstawowa w Gosaniu
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła
5
801
80104
43 531
Podstawowa w Gosaniu
6
801
80104 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów
1 821
SP ZOZ w Stąporkowie: Przychodnia w Stąporkowie, Ośrodek Zdrowia w Niekłaniu
7
851
85121
70 000
Wielkim, Ośrodek Zdrowia w Krasnej
8
851
85121 SP ZOZ w Stąporkowie: Przychodnia w Stąporkowie, Ośrodek Zdrowia w Krasnej
30 000
9
921
92109 Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie
650 000
10 921
92116 Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK
160 000
Ogółem:
1 473 878
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UCHWAŁA NR XLV/292/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Stąporków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Miejska w Stąporkowie uchwala, co następuje:

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w
Stąporkowie Nr XXXII/l46/2005 z dnia 30 marca
2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stąporków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2005r. Nr 117 poz. 1460).

§ 1.1. Uchwala się regulamin udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Stąporków, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Określa się wzór wniosku o przyznanie
stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego), stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
Załączniki do Uchwały Nr XLV/292/2009
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 1
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Stąporków
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa wysokość, formy,
tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

1. W zaleŜności od sytuacji materialnej rodziny,
w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium
szkolnego miesięcznie:

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w
art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o
charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 4.1. Stypendium szkolne moŜe otrzymać
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w

rodzinie, w wysokości uzaleŜnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak:
bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub dłu-
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gotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a takŜe,
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych” - kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w
wieku powyŜej 5 roku Ŝycia do ukończenia
18 roku Ŝycia - i nie moŜe przekraczać 200 % tej
kwoty.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeŜeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie
przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z
późn. zm.), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwaną dalej „ustawą o
pomocy społecznej” - kryterium dochodowe na
osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń
pienięŜnych z pomocy społecznej.

2. W zaleŜności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali
okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:
1) przy miesięcznej wysokości dochodu na
osobę w rodzinie ucznia do 100 zł netto - od
80 % do 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1;
2) przy miesięcznej wysokości dochodu na
osobę w rodzinie ucznia powyŜej 100 zł do
200 zł netto - od 80 % do150 % kwoty, o której
mowa w ust. 1;
3) przy miesięcznej wysokości dochodu na
osobę w rodzinie ucznia powyŜej 200 zł netto
do wysokości kwoty, o której mowa w § 4
ust. 2 regulaminu - od 80 % do 100 % kwoty,
o której mowa w ust. 1.

§ 5.1. Przyznane stypendium szkolne nie
moŜe być niŜsze miesięcznie niŜ 80 % kwoty, o
której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego
§ 6.1. Stypendium szkolne moŜe być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak
równieŜ wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a takŜe udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:
a) zakupu podręczników, lektur szkolnych,
encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych,
tornistrów, stroju na zajęcia wychowania
fizycznego oraz innego wyposaŜenia
uczniów wymaganego przez szkołę,
c) opłat za udział w zajęciach nauki języków
obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych,
wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów
lub innych imprezach organizowanych
przez szkołę,
2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat
wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych ksiąŜek
niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz
przyborów szkolnych.

2. Stypendium szkolne moŜe być udzielane
uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom, o których mowa w § 5 ust. 3 regulaminu,
takŜe w formie całkowitego lub częściowego
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania w tym opłat
za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z
miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.
3. Stypendium szkolne moŜe być takŜe
udzielane w formie świadczenia pienięŜnego,
jeŜeli organ przyznający stypendium uzna, Ŝe
udzielenie stypendium w formach, o których
mowa w ust. 1 i ust. 2, nie jest moŜliwe lub nie
jest celowe.
§ 7. Stypendium szkolne moŜe być udzielone w jednej lub wielu formach jednocześnie,
oraz, jeŜeli forma stypendium tego wymaga,
wypłacone w okresach innych niŜ miesięcznie
lub jednorazowo.
§ 8.1. Stypendium szkolne udzielone w
formie, o której mowa w § 6 ust 1 pkt 1 i 2 oraz
ust. 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim
uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych
zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub
poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych
kosztów zakupów lub opłat.
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(rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów
pomocy rzeczowej.

Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 9.1. Stypendium szkolne przyznawane
jest na wniosek:
1) rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia,
2) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o
których mowa w punkcie 1, do których
uczęszcza uczeń.
2. Stypendium szkolne moŜe być przyznane z urzędu.
3. Wniosek o przyznanie stypendium
szkolnego składa się w urzędzie gminy w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników słuŜb społecznych - do
dnia 15 października danego roku szkolnego.
4. Wniosek moŜe być złoŜony po upływie
terminów określonych w ust. 3, musi jednak
zawierać uzasadnienie niezachowania powyŜszych terminów.
§ 10.1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego naleŜy dołączyć zaświadczenia o
wysokości dochodów netto członków rodziny
zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca
poprzedzającego złoŜenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym
wniosek został złoŜony, bez względu na tytuł i
źródło ich uzyskania a w szczególności:
1) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych
i pielęgnacyjnych,
2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
3) dcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
5) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń
pienięŜnych z pomocy społecznej, z wy-

szczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego
Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku
dla bezrobotnych lub innych świadczeń z
funduszu pracy.
2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w
art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.
§ 11.1. Stypendium szkolne przyznaje lub
odmawia prawa do stypendium Burmistrz Stąporkowa w drodze decyzji administracyjnych.
2. W decyzji przyznającej stypendium
szkolne określa się w szczególności formę stypendium, okres pobierania, miesięczną wysokość stypendium, terminy wypłaty, a takŜe sposób i termin rozliczenia adresata decyzji.
3. Burmistrz moŜe powołać komisję stypendialną w celu analizy i oceny wniosków o
przyznanie stypendiów szkolnych. Skład, tryb
pracy oraz zadania komisji ustala Burmistrz w
drodze zarządzenia.
§ 12.1. Stypendia szkolne przyznane w
formie pienięŜnej, o których mowa w § 6 ust. 1
pkt 1-2, ust. 2-3 regulaminu wypłacane są w kasie Zespołu Obsługi Szkół w Stąporkowie lub
przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi,
opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi - na których wystawiono decyzje
administracyjne przyznające stypendia.
2. Stypendia szkolne przyznane w formie
pomocy rzeczowej, o której mowa w § 6 ust. 1
pkt 3 regulaminu, realizowane będą poprzez
wydanie rzeczy w szkołach, do których uczęszczają uczniowie.
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Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 13.1. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany
uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski Ŝywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci
rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
3. Zasiłek szkolny moŜe być przyznawany
w formie świadczenia pienięŜnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym
lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezaleŜnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
4. Wysokość zasiłku szkolnego nie moŜe
przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6

ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych
- kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku
powyŜej 5 roku Ŝycia do ukończenia 18 roku Ŝycia.
5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w
której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości
dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o
której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, nie bierze
się pod uwagę.
6. O zasiłek szkolny moŜna się ubiegać na
wniosek, złoŜony w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie, w terminie nie dłuŜszym niŜ dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
§ 14. W sprawach nieuregulowanych w
mniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio
przepisy § 9 ust. 1-2, § 10 ust. 1, § 11 ust. 1, ust. 3,
§ 12 regulaminu.,

Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 15. Postępowanie w sprawie przyznania
świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyraŜeniem zgody strony na
wszczęcie tego postępowania.

wiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ
przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn
wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o których
mowa w ust. 1.

§ 16.1. Stypendium szkolne wstrzymuje się
lub cofa, jeŜeli:
1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę,
o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu,
2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z
listy uczniów szkoły,
3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które
łącznie ze stypendium szkolnym przekracza
kwoty, o których mowa w § 5 ust. 3 regulaminu,
4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza
obszar Gminy Stąporków

3. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienaleŜnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od Ŝądania
zwrotu, wydaje Burmistrz Stąporkowa.
4. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia
w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w § 8
ust. 1 regulaminu, Burmistrz wydaje decyzję o
wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w
trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub
dyrektor szkoły albo ośrodka do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obo-

§ 17. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym regulaminie mają zastosowanie
przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty
oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
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UCHWAŁA NR XLV/293/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Józefów – Baczyna - Paruchy – Boków
Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r,
Nr 19 poz. 115 z późn. zmian.) oraz art. 18, ust. 2,
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) – po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Końskich,
uchwala się co następuje:

nr 003868T na odcinku przebiegającym przez
teren Gminy Stąporków, przez wyłączenie jej z
uŜytkowania i zaliczenie do kategorii dróg wewnętrznych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej,
drogę Józefów – Baczyna – Paruchy – Boków

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
353
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354

UCHWAŁA NR XLV/294/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/121/2004 z dnia 10.12.2004r. w sprawie odstąpienia od
obowiązku przeprowadzania przetargów na dzierŜawę, najem i uŜytkowanie nieruchomości
stanowiących własność gminy na okres dłuŜszy niŜ 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,
art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.)) art. 37 ust. 4, ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w
Stąporkowie Nr XXVIII/121/2004 z dnia 10.12.2004r.
w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania przetargów na dzierŜawę, najem i uŜytko-

wanie nieruchomości stanowiących
gminy na okres dłuŜszy niŜ 3 lata

własność

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras

354
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UCHWAŁA NR XLV/295/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów zawierających powyŜej 4,5 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy, jak i w miejscu
sprzedaŜy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych
na terenie miasta i gminy Stąporków
Na podstawie art. 40 ust. 1 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, 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, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 12
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473,
Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238, z 2008 r.
Nr 227 poz. 1505 i z 2009 r. Nr 18 poz. 97). Rada
Miejska w Stąporkowie, uchwala, co następuje:

miejscem sprzedaŜy i w miejscu sprzedaŜy, w
tym 3 całodobowe.
§ 2. Miejsca sprzedaŜy napojów alkoholowych, prowadzonej całodobowo mogą być usytuowane w sklepach znajdujących się w budynkach wolnostojących.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/161/2005
Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 czerwca
2005 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i
gminy Stąporków liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5 %
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy i miejscu
sprzedaŜy.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 1. Ustala się na terenie miasta i gminy
75 punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych
zawierających powyŜej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
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UCHWAŁA NR LIII/404/09
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 17 września 2009 r.
w sprawie ustalenia wymagań które winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia określonego w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r nr 236 poz. 2008 z późń. zm./
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142
poz. 1591 z późń. zm./ w związku z art. 7 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
/Dz. U. z 2005 r Nr 236 poz. 2008 z późń. zm./
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska
z 30 grudnia 2005 r w sprawie szczegółowego
sposobu określania wymagań, jakie powinien

spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia uchwala się co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca, który ubiega się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych winien spełniać następujace wymagania:
- posiadać promessę na odbiór odpadów komunalnych od przedsiębiorcy prowadzącego

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 51

-

-

-

-

– 2437 –

na podstawie waŜnego zezwolenia czynne
składowisko odpadów oraz dokumentację
rozliczenia za dostawy odpadów komunalnych
posiadać oraz mieć zapewnioną dostawę
potrzebnych pojemników, worków lub tp. na
gromadzenie odpadów komunalnych przez
mieszkańców, a zapewniających właściwą
szczelność na odcieki, emisje zapachów oraz
wytrzymałość na obciąŜenia
posiadać moŜliwość zbierania odpadów komunalnych segregowanych
posiadać mozliwość zbierania i utylizacji
odpadów komunalnych wielkogabarytowych,
sprzętu elektronicznego i sprzętu gospodarstwa domowego
posiadać mozliwość odbioru i utylizacji gruzu z
remontów i przebudowy obiektów budowlanych
posiadać pojazdy umoŜliwiające odbiór odpadów niesegregowanych i segregowanych
oraz odpadów wielkogabarytowych i zuŜytego
sprzętu agd
zapewnić odbiór odpadów z zachowaniem
wszelkich wymogów sanitarnych
zatrudnić personel posiadający stosowne
przeszkolenie i uprawnienia
stosować zabiegi sanitarne (w tym mycie i
dezynfekcję pojazdów) zgodnie z przepisami
prowadzić
dokumentację
umoŜliwiającą
składanie raz w kwartale informacji pisemnej
o osobach z którymi jest zawarta umowa na
odbiór odpadów komunalnych oraz osobach,
z którymi została taka umowa rozwiązana

-

-

-
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posiadać pojazdy których konstrukcja pozwala na wydobycie ze zbiorników bezodpływowych zgromadzonych w nich nieczystości
ciekłych oraz ich przewóz do miejsca utylizacji bez rozlewania po drodze (wymaga się
stosownego świadectwa technicznego)
posiadać waŜną umowę na odbiór nieczystości płynnych z podmiotem prowadzącym
zgodnie z przepisami prawa działalność w
zakresie utylizacji tych nieczystości (oczyszczalnią ścieków)
zatrudnić personel uprawniony i przeszkolony
w zakresie odbioru i utylizacji nieczystości,
stosować zabiegi sanitarne (w tym mycie i
dezynfekcję) pojazdów uŜywanych do odbioru nieczystości płynnych
prowadzić dokumentację umoŜliwiającą składanie raz w kwartale informacji o osobach, z
którymi jest zawarta umowa o odbiór nieczystości, oraz osobach z którymi rozwiązano
takie umowy

§ 3. Gminne jednostki organizacyjne oraz
jednostki organizacyjne EZGDK trudniące się
odbiorem odpadów komunalnych są zwolnione
z obowiązku uzyskania zezwolenia, muszą jednak wykazać Ŝe spełniaja warunki zakreślone w
§ 1 i 2 niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega publikacji na stronie
internetowej Urzędu Gminy, a takŜe przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz przez zamieszczenie w prasie codziennej.

§ 2. Przedsiębiorca który ubiega się o zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych, w tym
takŜe na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych, jest obowiązany spełnić następujące wymagania.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Łucki
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UCHWAŁA NR XXVIII/44/09
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 22 września 2009 r.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach
organizacyjnych gminy Stopnica
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982

roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów praw-
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nych (Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267,
poz. 2253) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik
do uchwały Nr XXIII/20/09 Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 marca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w zdaniu pierwszym słowa „i wypłacania” skreśla się,
2) w § 7 ust. 2 i 4 skreśla się,
3) § 9 skreśla się,
4) w § 10 ust. 2 i 3 skreśla się,
5) w § 12 ust. 3 skreśla się,
6) w § 13 skreśla się oznaczenie 1,
7) § 14 - § 16 otrzymują brzmienie:
„§ 14 Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 1-2, nie
wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa
w § 13 ust.1.
§ 15
1. Nauczycielom wykonującym pracę w
trudnych lub uciąŜliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Dodatek przysługuje w wysokości
1 zł. za kaŜdą godzinę przepracowaną w
trudnych lub uciąŜliwych warunkach.

8)
9)
10)
11)
12)
13)

§ 16 Wykaz prac wykonywanych w
trudnych lub uciąŜliwych warunkach stanowiących podstawę do przyznania dodatku
określa rozporządzenie o którym mowa w § 2
ust. 1 niniejszego regulaminu.”
§ 18 skreśla się,
w § 21 ust. 4 skreśla się,
w § 21 ust. 5 oznacza się jako ust. 4,
§ 25 skreśla się,
w § 26 ust. 8 i 10 skreśla się,
w § 26 ust. 9 oznacza się jako ust. 8

§ 2. Pozostałe postanowienia regulaminu
nie ulegają zmianie.
§ 3. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Tułak
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/44/09
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 22 września 2009 r.

Regulamin
(tekst jednolity)
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających
ze stosunku pracy nauczycieli, oraz wysokość stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Stopnica
I. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń
nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku, przyjmuje się osoby
zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze
godzin.
2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest
sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i
etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.
§ 2.1. Minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla

nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2005r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U z 2005r.
Nr 22, poz. 181 ze zmianami).
2. Nie przewiduje się środków na podwyŜszenie minimalnych stawek wynagrodzenia
określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
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§ 3. Regulamin określa wysokość stawek,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wysługę lat,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
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5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
6) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe,
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
8) innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy,
9) dodatku mieszkaniowego.

II. Dodatek motywacyjny
§ 4.1. 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 rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, policją,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się i wypełnianie 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) 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,
c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
2. Dla nauczyciela doradcy metodycznego
oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, podstawą ustalenia dodatku motywacyjnego jest
równieŜ stopień realizacji zadań takich jak:

1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli na terenie
objętym doradztwem,
2) prowadzenie konsultacji indywidualnych i
zespołowych przy warsztacie pracy,
3) organizowanie konferencji przedmiotowo
metodycznych,
4) prowadzenie warsztatów metodycznych,
5) współdziałanie z organami i instytucjami
oświatowymi (WOM, KO, MEN),
6) opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych,
7) upowszechnianie innowacji metodycznych
8) organizowanie wystaw środków dydaktycznych i ich promowanie wśród nauczycieli,
9) prowadzenie wzorcowych gabinetów oraz
przyczynienie się do ich wzbogacania,
10) podejmowanie działań na rzecz własnego
rozwoju,
11) prowadzenie dokumentacji pracy wymaganej przez dyrektora WOM,
12) koordynowanie pracy zespołu przedmiotowego
doradców metodycznych (koordynatorzy),
13) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu
kolejnych stopni awansu zawodowego.
3. O wysokości dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów szkół decydują w szczególności
następujące kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły (placówki):
a) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej w
oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych
oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia 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,
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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/placówki:
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 rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie
efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagroŜeniom społecznym,
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.
§ 5. Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela – w wysokości 2 % wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela posiadającego tytuł
magistra z przygotowaniem pedagogicznym
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oraz stopień nauczyciela mianowanego na jeden
pełny etat nauczyciela.
§ 6.1. Wysokość dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w
oparciu o opracowane kryteria w wysokości do
20 % wynagrodzenia zasadniczego określonego
w§5.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
moŜe być przyznawany dwa razy w roku na
okres 6 miesięcy.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów
szkół przyznaje wójt. Dodatek ten moŜe być
przyznawany dwa razy w roku na okres 6 miesięcy w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego określonego w § 5.
§ 7. Prawo do dodatku motywacyjnego
nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku
szkolnego w danej szkole, zaś na stanowisku
dyrektora okres ten moŜna skrócić do pół roku.
§ 8.1. Nauczycielom uzupełniającym etat
w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia
etat.
2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel
został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
§ 9. (skreślony)

III. Dodatek za wysługę lat
§ 10. Wysokość oraz warunki nabywania
przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę
lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczy-

ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.

IV. Dodatek funkcyjny
§ 11.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów
szkół przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska
kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły
przyznaje się za:
1) warunki organizacyjne, m.in.:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę zastępców,

c) zmianowość,
d) liczbę budynków, w których funkcjonuje
szkoła;
2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie
środkami finansowymi,
b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły,
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d) prowadzenie
dokumentacji
szkolnej
(arkusze ocen, protokoły egzaminów,
dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie
szkoły;
3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów,
c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,
zawodach.
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§ 12.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie
szkoły przysługuje dodatek funkcyjny obliczany
% na podstawie wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego posiadającego stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, w wysokości określonej w poniŜej podanej tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych
Lp.
1.

3.

Typy szkół (placówek), stanowiska kierownicze

Wysokość % zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela
mianowanego
od
do

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły (zespołu szkół):
liczącej do 6 oddziałów,
powyŜej 6 oddziałów,
b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół),
Świetlice szkolne:
a)
kierownik świetlicy szkolnej

2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ
nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.
§ 13. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu, w wysokości 5 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staŜysty z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonej w rozporządzeniu o

0%
0%
0%

35 %
65 %
35 %

0%

20 %

którym mowa w § 2 niniejszego regulaminu.,
za kaŜdego nauczyciela powierzonego opiece,
2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości 6 % minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela staŜysty z tytułem
magistra z przygotowaniem pedagogicznym,
określonej w rozporządzeniu o którym mowa
w § 2 niniejszego regulaminu.
§ 14. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego,
o którym mowa w § 12 ust 1-2, nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w § 13 ust. 1.

V. Dodatek za warunki pracy
§ 15.1. Nauczycielom wykonującym pracę
w trudnych lub uciąŜliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Dodatek przysługuje w wysokości 1 zł za
kaŜdą godzinę przepracowaną w trudnych lub
uciąŜliwych warunkach.

§ 16. Wykaz prac wykonywanych w trudnych lub uciąŜliwych warunkach stanowiących
podstawę do przyznania dodatku określa rozporządzenie o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego
regulaminu.

VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 17.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeŜeniem ust. 2, dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w
warunkach trudnych, uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru

zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie
art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie
za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
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warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia)
przez miesięczną liczbę godzin realizowanego
wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o
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której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnoŜąc
tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do
½ godziny pomija się, a co najmniej ½ godziny
liczy się za pełną godzinę.
§ 18. (skreślony)

VII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 19.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze, zgodnie z
art. 49 Karty nauczyciela.
2. W budŜecie organu prowadzącego
Gminy Stopnica 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 organu prowadzącego.
§ 20. Nagrody, o których mowa w § 19, są
przyznawane w terminie do dnia 14 października
kaŜdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.
§ 21.1. Ze środków wymienionych w § 19
ust. 2 pkt 2 Wójt Gminy Stopnica przyznaje nagrody:
1) dyrektorowi szkoły,
2) innym nauczycielom na wniosek dyrektora
szkoły,
Niewykorzystaną część środków wymienionych w § 19 ust. 2 pkt 2 Wójt stawia do dyspozycji dyrektora szkoły. Środki te powiększają kwotę przeznaczoną na nagrody dyrektora placówki.
2. Nagrody ze środków pozostających w
dyspozycji dyrektora placówki przyznaje i wypłaca dyrektor szkoły.
3. Z umotywowanymi wnioskami o przyznanie nagrody, o której mowa w pkt. 2, mogą
wystąpić do dyrektora szkoły:
1) zastępca dyrektora,
2) prezes ogniska działających w placówce
związków zawodowych,
3) rada pedagogiczna,
4) rada rodziców.

4. Wnioski o przyznanie nagrody powinny
zawierać następujące dane kandydata do nagrody:
1) imię i nazwisko,
2)
datę urodzenia,
3)
informację o wykształceniu, stopniu
awansu zawodowego,
4)
staŜ pracy pedagogicznej,
5)
nazwę szkoły,
6)
zajmowane stanowisko,
7)
otrzymane dotychczas nagrody,
8)
ocenę pracy pedagogicznej,
9)
uzasadnienie, w którym naleŜy zamieścić
informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu
ostatniej nagrody.
§ 22. Nagroda, o której mowa w § 19, moŜe
być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole 1 roku, który posiada co najmniej
dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia
odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w okresie pracy dydaktyczno–wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w
zakresie wdraŜania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów
do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół
uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w
pracy z uczniami uzdolnionymi lub z
uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 51

– 2443 –

f)

prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek,
udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i 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 wyniki 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,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieŜy,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę 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,
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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
pracę w zawodzie nauczyciela.
§ 23. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis
zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 24.1. NiezaleŜnie od nagrody organu
prowadzącego, nauczyciel moŜe otrzymać w
danym roku nagrody: ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty
lub dyrektora szkoły.
2. Nagroda dyrektora szkoły nie moŜe być
wyŜsza od nagrody organu prowadzącego.
3. Wysokość nagrody dyrektora wynosi do
75 % średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty.
4. Wysokość nagrody organu prowadzącego wynosi do 150 % średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty.

VIII. Wynagrodzenie za pracę w dni wolne i w święto
§ 25. (skreślony)
IX. Dodatek mieszkaniowy
§ 26.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin posiadającemu
kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie – 0,5 %
b) przy dwóch osobach w rodzinie – 0,75 %
c) przy trzech i więcej osobach w rodzinie – 1 %
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

1)
2)
3)

4)

5)
3. Do członków rodziny nauczyciela
uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z
nim zamieszkujących:

współmałŜonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem,
rodziców nauczyciela pozostających na
wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
pozostające na utrzymaniu nauczyciela
lub nauczyciela i jego małŜonka dzieci do
ukończenia 18 roku Ŝycia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej
albo ponadgimnazjalnej, nie dłuŜej jednak
niŜ do ukończenia 21 roku Ŝycia,
posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małŜonka niepracujące
dzieci będące studentami, o czasu ukończenia studiów wyŜszych, nie dłuŜej jednak niŜ
do ukończenia 26 roku Ŝycia,
dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków
rodziny, o której mowa w ust. 3 nauczyciel
otrzymujący dodatek jest obowiązany nie-
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zwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek – Wójta Gminy.
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2)

5. Nauczycielowi i jego małŜonkowi, będącego takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał ten dodatek.

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku
szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.
8. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na
wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na
wspólny wniosek nauczycieli będących współmałŜonkami, z uwzględnieniem pkt 3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
wójt.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1)
niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

X. Postanowienia końcowe
§ 27.1. 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, który przysługuje w pełnej wysokości bez
względu na wymiar zajęć.

dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.
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.
§ 29. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku
szkolnego, na który został ustalony plan zajęć,
rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, Ŝe
wszystkie przepracowane miesiące, bez względu
na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar
godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień)
wynagrodzenie wypłaca się według średniej
urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pienięŜnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 ze zmianami).
§ 28.1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy a takŜe za inne okresy, za
które na podstawie odrębnych przepisów nie
przysługuje wynagrodzenie.

§ 30. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładową organizacją nauczycielskich
związków zawodowych:
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Stopnicy

2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania
pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się
35
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
ZNAK: PNK.I-0911/150/09
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 5 października 2009 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 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 214,
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poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172,
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.

poz.
poz.
poz.
128,
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Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,
poz. 111)

stwierdza się niewaŜność
uchwały Nr XXXV/165/2009 Rady Gminy Baćkowice z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia
kategorii drogi gminnej.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 27 sierpnia 2009r. Rada
Gminy Baćkowice podjęła uchwałę w sprawie
pozbawienia drogi gminnej Nr 000005 T przez
Wieś Wszachów (Stara Wieś) dotychczasowej
kategorii.
W dniu 22 września 2009r. zostało wszczęte postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej niewaŜności.
W toku badania legalności przedmiotowej
uchwały organ nadzoru stwierdził, iŜ została ona
podjęta z istotnym naruszeniem prawa.
Kryteria zaliczania dróg publicznych do
określonych kategorii (krajowych, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych), a takŜe prawne formy
oraz właściwość organów w sprawach zaliczania
dróg do odpowiedniej kategorii i pozbawiania
dróg dotychczasowej kategorii regulują przepisy
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 17, poz. 115 ze zm.).
Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych
następuje w drodze uchwały rady gminy (art. 7
ust. 1 i 2 ustawy). Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy). Rada gminy jest
zatem uprawniona równieŜ do pozbawienia
określonej drogi statusu drogi gminnej.
NaleŜy jednakŜe zwrócić uwagę na waŜną
zasadę wyraŜoną w art. 10 ust. 3 ustawy, zgodnie z którą, pozbawienie drogi dotychczasowej
kategorii jest moŜliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do innej kategorii
dróg publicznych. Jedyny wyjątek od tej zasady
ustawodawca dopuścił w sytuacji wyłączenia
określonej drogi z uŜytkowania.
Ustawodawca określił ponadto termin do
podjęcia przez uprawnione organy działań zmie358

rzających do zmiany kategorii dróg publicznych.
Akty prawne w przedmiocie zarówno pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii, jak i zaliczenia jej do nowej kategorii powinny być wydane
przez właściwe organy nie później niŜ do końca
trzeciego kwartału danego roku, z mocą od
1 stycznia roku następnego.
Wprowadzone przez ustawodawcę jednoznaczne zasady dotyczące pozbawienia określonej drogi statusu drogi gminnej obligują właściwe organy do zachowania odpowiedniej procedury warunkującej zmianę tej kategorii.
Rada Gminy w przedmiotowej uchwale
postanowiła jedynie o pozbawieniu określonej
drogi gminnej dotychczasowej kategorii. Takie
rozwiązanie - w ocenie organu nadzoru - powoduje, Ŝe zarządca tej drogi pozostawia ją bez
zaliczenia do nowej kategorii dróg publicznych, a
zatem nie wypełnia dyspozycji normy prawnej
wynikającej z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych.
Wprawdzie z uzasadnienia do uchwały
wynika, iŜ droga ta zostanie zaliczona do kategorii dróg powiatowych, jednakŜe przeprowadzone
przez organ nadzoru postępowanie wyjaśniające
wykazało, iŜ Rada Powiatu Opatowskiego nie podjęła stosownej uchwały w ustawowym terminie.
W tym stanie rzeczy stwierdzenie niewaŜności przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
BoŜentyna Pałka-Koruba
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
PNK.I-0911/151/2009
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 9 października 2009 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.

1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.
1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2007, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009r. Nr 52,
poz. 420

stwierdza się niewaŜność
uchwały Nr XXV/46/09 Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 7 września 2009r. w sprawie zaliczenia

drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
jej przebiegu

UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 7 września 2009r. Rada
Gminy w Pierzchnicy uchwałą Nr XXV/46/09
zaliczyła do kategorii dróg gminnych drogę
- obwodnica miejscowości Pierzchnica. Ustaliła
równieŜ jej przebieg: od drogi powiatowej
Nr 0349 T (Pierzchnica - Ujny - Holendry - Smyków
- Korzenno - Drogowle - Ruda - Raków – Rakówka
- gr. pow. kieleckiego) do drogi powiatowej
Nr 0355 T (Suków - Borków – Wojciechów
- Szczecno - Pierzchnica - Suchowola - Chmielnik)
o długości - 1744 mb (zapis § 1 uchwały).
Załącznikiem do uchwały jest mapa określająca
przebieg w/w drogi.
Przedmiotowa uchwała została doręczona
organowi nadzoru w dniu 11 września 2009r.
W toku badania jej legalności organ nadzoru stwierdził, iŜ została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.
115 z późn. zm.) zaliczenie do kategorii dróg
gminnych następuje w drodze uchwały rady
gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu
powiatu.
Natomiast w myśl art. 7 ust. 3 ustawy: ustalenie
przebiegu istniejących dróg gminnych następuje
w drodze uchwały rady gminy.
Z analizy treści uchwały, jej uzasadnienia
oraz nadesłanych przez Gminę dokumentów
wynika, iŜ droga - obwodnica miejscowości
Pierzchnica nie istnieje, jest dopiero na etapie
projektu, zatem zaliczenie jej do kategorii dróg
gminnych i ustalenie przebiegu jest niezgodne z
art. 7 ust. 3 ustawy o drogach, w myśl którego
ustala się przebieg dróg istniejących.

Ponadto Rada Gminy zaliczając drogę do
kategorii dróg gminnych nie wyczerpała trybu
określonego w art. 7 ust. 2 cytowanej ustawy,
bowiem w dacie jej podjęcia nie zasięgnęła opinii właściwego zarządu powiatu. Z analizy uzasadnienia do opiniowanej uchwały, pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach znak:
PZD.RP.0533/12/2009 z dnia 16 kwietnia 2009r.
oraz uchwały Nr 135/45/05 Zarządu Powiatu w
Kielcach wynika, Ŝe Powiatowy Zarząd Dróg zaopiniował jedynie projekt obwodnicy miejscowości Pierzchnica. Zdaniem organu nadzoru
Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
nie miał upowaŜnienia do podpisania opinii w
sprawie drogi gminnej.
Uchwała Nr 135/45/05 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach jest umocowaniem do reprezentowania Powiatu Kieleckiego w
sprawach związanych z drogami powiatowymi, a
nie gminnymi (zapis § 1 ust. 4 uchwały).
Z wyjaśnień nadesłanych przez Wójta
Gminy Pierzchnica wynika, Ŝe droga objęta
przedmiotową uchwałą została zgłoszona do
dofinansowania w ramach Wieloletniego Programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011”, zaś uchwała miała być
załącznikiem do wniosku.
Ponadto Wójt złoŜył wniosek o rozwaŜenie moŜliwości uchylenia uchwały w części tj. w zakresie
ustalenia przebiegu drogi.
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PowyŜszy wniosek nie zasługuje na
uwzględnienie, poniewaŜ uchwała jest sprzeczna
z prawem w całości.
Na marginesie naleŜy podnieść równieŜ to,
Ŝe przedmiotowa uchwała zawiera błędy: w uzasadnieniu do projektu uchwały podana jest
uchwała Nr XXV/45/09 zamiast Nr XXV/46/09.
W tym stanie rzeczy stwierdzenie niewaŜności uchwały jest uzasadnione.
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Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
BoŜentyna Pałka-Koruba
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
PNK-I-0911/158/09
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 26 października 2009 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dni
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, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.

717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 181 poz. 1337, z
2007r. Nr 48 poz 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218)

stwierdza się niewaŜność
uchwały Nr XXVIII/44/09 Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyj-

nych gminy Stopnica w części dotyczącej postanowień § 3 i załącznika zawierającego tekst jednolity regulaminu.

Uzasadnienie
Rada Gminy w Stopnicy na sesji w dniu
22 września 2009r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/44/09,
którą dokonała zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych
jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica oraz
ustaliła tekst jednolity jako załącznik do uchwały.
Uchwała w części dotyczącej zapisu w § 3
oraz załącznika do uchwały zawierającego tekst
jednolity jest sprzeczna z prawem.
Zasady ogłaszania i ustalania tekstów jednolitych aktów normatywnych regulują przepisy
art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) oraz § 100 i § 101
zasad techniki prawodawczej stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. (Dz. U. Nr 100,
poz. 908).
Zgodnie z wymienionymi przepisami tekst
jednolity aktu moŜna ustalić dopiero po wejściu
w Ŝycie zmian, z uwagi na to, Ŝe w tekście jedno360

litym aktu normatywnego uwzględnia się
wszystkie zmiany tego aktu, które weszły w Ŝycie.
Sam natomiast, tekst jednolity nie jest aktem normatywnym, nie moŜe być zatem stanowiony w formie uchwały. Tekst jednolity ogłasza
się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. Tekst jednolity jest załącznikiem do tego
obwieszczenia.
Mając powyŜsze na uwadze, częściowe
stwierdzenie niewaŜności uchwały jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje
prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
w/z Wojewody Świętokrzyskiego
Wicewojewoda Świętokrzyski:
Piotr śołądek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
ZNAK: PNK.I-0911/178/2009
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.

1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.
1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2007, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009r. Nr 52,
poz. 420)

stwierdza się niewaŜność
uchwały Nr XLIV/305/2009 Burmistrza Miasta i
Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października

2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych.

UZASADNIENIE
Uchwałą Nr XLIV/305/2009 zaliczono działki wymienione w załączniku Nr 1 do uchwały do kategorii dróg gminnych - zapis § 1 ust. 1.
Jedynie z dołączonej do uchwały mapy wraz z
projektem podziału nieruchomości naleŜy domyślać się, Ŝe chodzi o działki połoŜone na terenie Miasta Kazimierza Wielka pomiędzy ul. Armii
Krajowej i rzeką Małaszówką, odesłanie bowiem
w § 1 ust. 1 do załącznika nr 1 okazuje się bezskuteczne, poniewaŜ brak tego załącznika.
PowyŜsze zaliczenie zostało poprzedzone opinią
Zarządu Powiatu Kazimierskiego wyraŜoną w
uchwale Nr 54/204/09 z dnia 26 sierpnia 2009r.
(zapis § 1 ust. 2 uchwały).
Wykonanie uchwały (§ 2) powierzono Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.
W § 3 postanowiono, Ŝe „uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia”.
Dopiero w uzasadnieniu do uchwały wyjaśniono,
Ŝe część działek od wielu lat stanowi ciąg pieszy
łączący „starą” część Kazimierzy Wielkiej z Osiedlem ul. Broniewskiego, Szkołami, Szpitalem.
W związku z tym naleŜy zaliczyć ciąg ten do dróg
gminnych, tak aby w rzeczywistości stanowił
ulicę miejską łączącą ul. Armii Krajowej z Parkiem miejskim i w/w instytucjami.
Uchwałę Nr XLIV/305/2009 doręczono do
organu nadzoru w dniu 5 listopada 2009r.

W toku badania jej legalności organ nadzoru
stwierdził, iŜ została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.
Na wstępie naleŜy odnieść się do organu
właściwego do podjęcia uchwały w tej sprawie.
OtóŜ z treści doręczonej uchwały wynika, Ŝe podjął ją Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy
Wielkiej, w dodatku rok wcześniej tj. w dniu
29 października 2008r.
Tymczasem po wszczęciu postępowania nadzorczego Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kazimierzy Wielkiej nadesłał protokół z sesji Rady
Miejskiej odbytej w dniu 29 października 2009r. z
którego wynika, Ŝe uchwała w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych znajdowała się
w porządku obrad tej sesji, była głosowana przez
Radę Miejską i została podjęta.
NaleŜy zatem uznać, Ŝe to Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej zaliczyła wymienione w uchwale
działki do kategorii dróg gminnych.
Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
- do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu
lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg słuŜących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy
po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
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Ponadto zdaniem organu nadzoru, stosownie do treści art. 10 ust. 3 zdanie drugie
ustawy o drogach publicznych zaliczenie drogi
do odpowiedniej kategorii nie moŜe być dokonane później niŜ do końca trzeciego kwartału
danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku
następnego.
Zgodnie zaś z definicją „drogi” zawartą w
art. 4 pkt 2 wymienionej ustawy, drogą jest budowla wraz z drogowymi obiektami inŜynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca
całość techniczno-uŜytkową, przeznaczoną do
prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w
pasie drogowym.
Tymczasem w przedmiotowej uchwale zaliczono do kategorii dróg gminnych nie drogę
lecz działki Nr 2577/3 i Nr 393/2, co stanowi
istotne naruszenie wymienionych przepisów.
PowyŜsze potwierdza aktualne orzecznictwo sądowe, m.in. wyrok z dnia 5 czerwca 2006r.
Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. akt: I SA/Wa 2210/05.
„1. Planowanie przebiegu drogi publicznej
(gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej)
w ramach sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego nie ma bezpośredniego
związku z procedurą zaliczania istniejących dróg
do odpowiedniej kategorii dróg publicznych
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wynikającą z przepisów ustawy o drogach publicznych.
2. Zaliczenie nowego odcinka drogi do odpowiedniej kategorii drogi w rozumieniu ustawy o
drogach publicznych następuje po jego wybudowaniu z chwilą włączenia go do eksploatacji.
Regulacja ta nie stoi na przeszkodzie wcześniejszemu uwzględnieniu projektowanego przebiegu drogi w planie zagospodarowania przestrzennego”.
Opisane na wstępie uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego błędy, niejasności i
braki formalne przedmiotowej uchwały w sposób istotny naruszają podstawowe zasady techniki legislacyjnej, co dodatkowo przesądza o
konieczności wyeliminowania jej z obrotu prawnego, tym bardziej Ŝe stanowi ona akt prawa
miejscowego.
W tym stanie rzeczy stwierdzenie niewaŜności uchwały jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
BoŜentyna Pałka-Koruba
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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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