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UCHWAŁA NR III/31/2011
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie okreņlenia stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokoņci prowizji
za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40
ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58 poz.261,
Nr 89, poz.401, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, nr 107 poz.
686, Nr 113 poz.743, Nr 123 poz.775, z 1998 r
Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000r.
Nr 26, poz.306, Nr48, poz. 552, Nr 62, poz.718/;
art.15, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U z Nr 9
poz. 31, Nr 101 poz. 444, z 1992 r. Dz. U. Nr 21,
poz. 86, z 1995 r. Dz. U. Nr 114, poz. 555, z 1996 r.
Dz. U. Nr 64, poz. 314, Nr 91, poz. 409, Nr 149
poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689,
Nr 121 poz. 770, Nr 123 poz. 780, Nr 143 poz. 956
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058/, oraz Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 105 poz.
1115 / Rada Miejska w Bodzentynie uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty targowej
od osób fizycznych i prawnych dokonujących
sprzedaży na targowicy w Bodzentynie w sposób poniższy:
1) osoby wprowadzające lub wwożące w celach
handlowych:
- konie od sztuki - 10,00 zł
- krowy, buhaje, wolce, jałowizna od sztuki
- 8,00 zł
- cielęta, kozy, tuczniki od sztuki - 5,00 zł
- owce, prosięta, warchlaki od sztuki - 2,00 zł
2) osoby dokonujące sprzedaży towarów masowych pochodzenia rolniczego z wozu lub
przyczepy - przyczepki - 5,00 zł
3) wjeżdżający w celu dokonania kupna i sprzedaży towarów przemysłowych, koni i bydła
bez zajmowania dodatkowej powierzchni
targowej:

-

4)
5)

6)

7)

samochód osobowy - 6,00 zł
samochód osobowy z przyczepką - 10,00 zł
samochód osobowo-dostawczy do 2 ton
- 20,00 zł
- samochód ciężarowy od 2-6 ton - 40,00 zł
- samochód od 6-12 ton - 80,00 zł
- samochód ciężarowy z przyczepą do 12 ton
- 80,00 zł
- samochód ciężarowy powyżej 12 ton
- 200,00 zł
- samochody osobowo-dostawcze prowadzące działalność gastronomiczną - 30,00 zł
- pozostałe prowadzące działalność gastronomiczną - 50,00 zł
za zajęcie 1 m2 powierzchni targowej 5,00 zł
nie więcej niż 597,86 zł dziennie
samochody wjeżdżające na parking:
- osobowy - 2,00 zł
- dostawczy - 5,00 zł
- ciężarowy - 8,00 zł
na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
a) Tusień Emilia
b) Mendak Stanisław
c) Sokół Andrzej
d) Stadnik Bolesław
e) Marzanna Wilkosz
ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty
targowej w następującej wysokości:
- duża targowica 15 % od utargu
- mała targowica 15 % od utargu

§ 2. Opłatę targową pobiera się dziennie
na targowicy oraz w miejscach czasowo wyznaczonych jako handlowe.
§ 3. Opłatę targową pobiera się niezależnie
od należności przewidzianych w odrębnych
przepisach za korzystanie z urządzeń targowych
oraz inne usługi świadczone przez jednostkę
prowadzącą targowicę.
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§ 4. Korzystający z targowicy uiszczają
opłatę targową do rąk inkasenta, który wydaje
kwity opłaty targowej jednorazowej. Zainkasowane kwoty inkasenci wpłacają do kasy Urzędu
Miasta i Gminy w terminie 3 dni od dnia pobrania. Rozliczenie i zwrot bloczków opłaty targowej
następuje po ich wykorzystaniu.

Poz. 1658,1659

2001r, Uchwała Nr V/30/2001 Rady Miejskiej w
Bodzentynie z dnia 28 czerwca 2001r, Uchwała
Nr II/9/2007 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia
16 marca 2007r.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Dariusz Świetlik

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/17/2001 Rady
Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 kwietnia
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UCHWAŁA NR VII/46/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Art. . Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591
z późn. zm./ oraz art.211, 212 i art.222 ust.2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./,
Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę 24.574 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 24.574 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. W uchwale budżetowej Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17.02.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2011 r. wprowadza się następujące
zmiany: 1) załącznik Nr 3 – Limity wydatków na
wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku, otrzymuje brzmienie
określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa-

ły. 2) załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne
roczne w 2011 r. otrzymuje brzmienie określone
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3) załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2011 r.
otrzymuje brzmienie określone załącznikiem
Nr 4 do niniejszej 4) załącznik Nr 11 – Dotacje
celowe w 2011 r. otrzymuje brzmienie określone
załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy:
inż. Anna Paluch
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z dnia 12 maja 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/46/2011
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 12 maja 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/46/2011
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 12 maja 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/46/2011
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 12 maja 2011 r.
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UCHWAŁA NR VII/50 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomoņci, rolnego i leņnego w
drodze inkasa oraz okreņlenia inkasentów i wysokoņci wynagrodzenia za inkaso .
Art. . Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.), art.6 ust.12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.),
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969
z późn. zm.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200
poz.1682 z późn. zm.) oraz art.47 § 4a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r .Nr 8 poz.60 z późn. zm.) Rada
Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Koprzywnica pobór podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów podatków wyznacza
się; 1/ Przewodniczących Zarządów Osiedli:
a/ Koprzywnica - Pan Walenty Bochyński, b/ Cegielnia - Pani Marta Gach, c/ Zarzecze - Pan Leon
Podlewski: 2/ Sołtysów: a/ Beszyce - Pani Grażyna Sulicka, b/ Błonie - Pan Władysław Durda,
c/ Ciszyca - Pani Maria Dziubek, d/ Dmosice Pani Zdzisława Sygnet, e/ Gnieszowice - Pan
Kazimierz Drożdżal, f/ Kamieniec - Pan Marek
Piątek, g/ Łukowiec - Pan Mieczysław Nowak,
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h/ Postronna - Pani Maria Lachtara, i/ Sośniczany
- Pan Roman Cichoń, j/ Świężyce - Pan Witold
Lasota, k/ Zbigniewice Wieś - Pan Piotr Mazur;
3/ Panią Beatę Paruch w sołectwie Krzcin,
4/ Panią Teresę Banaszewska w sołectwie Trzykosy, 5/ Panią Agnieszkę Świstak w sołectwie
Niedźwice, 6/ Panią Agnieszkę Zając w sołectwie
Zbigniewice Kolonia.

Poz. 1660,1661

typów transportu kombinowanego towarów
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L
368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L
187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia
aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w
niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

§ 3. 1. Rozliczenia z zainkasowanej należności inkasent powinien dokonać do 20–go dnia
miesiąca, w którym zgodnie z przepisami prawa
podatkowego, powinna nastąpić wpłata podatku. 2. Odpowiedzialność inkasentów określają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Uzasadnienie Do Uchwały Nr VII/47
/2011Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia
12 maja 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
art.6 ust.12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r.
Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art.6 b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.), art. 6 ust 8
ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.) oraz
art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8
poz.60 z późn. zm.), ze względu na wybór nowych inkasentów zaistniała konieczność zmiany
uchwały.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w
wysokości 6% od zainkasowanego podatku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/87/08 Rady
Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 13 marca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących
dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnot zasad dla niektórych

Przewodnicząca Rady Gminy w Koprzywnicy:
inż. Anna Paluch
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UCHWAŁA NR VII/51/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 12 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokoņci dziennych stawek opłaty targowej
oraz sposobu jej poboru
Art. . Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z
późn. zm./ oraz art.15 i art. 19 pkt 1, lit. a i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z

późn. zm./ i Obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. /M.P. Nr 55, poz.755/ Rada Miejska
w Koprzywnicy uchwala, co następuje:
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§ 1. W uchwale Nr VI/37/2011 z dnia
16 marca 2011 r w sprawie ustalenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu
jej poboru wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) wysokość dziennej stawki opłaty targowej
nie przekracza jej górnej granicy tj. kwoty 699,27 zł.”
2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wynagrodzenie inkasenta czyli Spółki Wspólnoty
Gruntowej wynosi 70 % pobranych i terminowo
odprowadzonych kwot.”

Poz. 1661,1662

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

gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./ oraz art.15 i 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.
i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2011 r. ./MP Nr 55 ,poz.755 /Rada Miejska w Koprzywnicy uchwałą z dnia 16 marca 2011 r. określiła wysokość dziennych stawek opłaty targowej
oraz sposobu jej poboru, inkasenta – osobę
prawną tj. Spółkę Wspólnoty Gruntowej w Koprzywnicy i wynagrodzenie inkasenta. Niemniej
jednak nie było zapisu w treści uchwały, że wysokość dziennej stawki opłaty targowej nie przekracza jej górnej granicy tj. kwoty 699,27 zł.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest
konieczne.

Uzasadnienie Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Przewodnicząca Rady Gminy w Koprzywnicy:
inż. Anna Paluch

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica.
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UCHWAŁA NR VIII/36/2011
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211, 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwala,
co następuje:
§ 1.1. Dokonuje się zmian w budżecie na
2011 rok:
a) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
b) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do
Uchwały Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na
2011 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku:
mgr inż. Robert Janus

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 147

– 14278 –

Poz. 1662

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/36/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/36/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/36/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
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UCHWAŁA NR VII/38/2011
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie uchwalenie Statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Brodach
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18
ust. 2 pkt. 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późń. zm.) oraz § 9 ust.7 Statutu

Gminy Brody przyjętego uchwałą Rady Gminy w
Brodach Nr VIII/64/2009 z dnia 25 września 2009
roku Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

STATUT GMINNEGO OŅRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Brak treści
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej Ośrodkiem, jest gminną
jednostką organizacyjną powołaną dla realizacji celów pomocy społecznej na terenie
Gminy Brody.
2) Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych funkcjonującą w oparciu o akt założycielski z 1990
roku, tj. uchwałę Nr XIII/54/90 Rady Gminy w
Brodach z dnia 9 marca 1990 roku w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Brodach”.
3) Ośrodek działa w oparciu o przepisy prawa,
w szczególności ustawę z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004,
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
§ 2. Brak treści
1) Siedziba Ośrodka mieści się w budynku
Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3.
2) 2. Ośrodek używa pieczęci o treści:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRODACH ul. Staszica 3 27-230 Brody,
NIP 664-15-46-664 Regon 290764600
3) Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Brody.
4) Pracę w zakresie pomocy społecznej w poszczególnych rejonach wykonują wyznaczeni
przez Kierownika Ośrodka pracownicy socjalni.

II. Organizacja Oņrodka
§ 3. Brak treści
1) Ośrodkiem kieruje Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach,
zwany dalej Kierownikiem, zatrudniony przez
Wójta Gminy Brody.
2) Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu
przepisów kodeksu pracy.
3) Kierownik wykonuje uprawnienia i obowiązki
pracodawcy wobec pozostałych pracowników Ośrodka.
4) Pracownicy socjalni Ośrodka muszą spełniać
warunki i wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej.
5) Pracownicy Ośrodka mają status pracowników samorządowych.
6) Do podstawowych obowiązków pracownika
samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz dbałość o
środki publiczne, z uwzględnieniem interesu
publicznego oraz indywidualnych interesów
obywateli.

7) Do obowiązków pracownika samorządowego
należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie
i bezstronnie,
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się
w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie
zabrania,
4) dochowania tajemnicy ustawowo chronionej,
5) zachowywania uprzejmości i życzliwości
w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
6) zachowanie się z godnością w miejscu
pracy i poza nim,
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7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
8) do obowiązków pracownika samorządowego należy sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.
§ 4. Brak treści
1) Pracownicy Ośrodka przy wykonywaniu swoich zadań kierują się przede wszystkim
dobrem osób uprawnionych do korzystania
z pomocy społecznej oraz potrzebą poszanowania ich godności i ochrony dóbr
osobistych.
§ 5. Brak treści
1) Kierownik Ośrodka ustala w drodze regulaminu organizacyjnego zadania i organizację
wewnętrzną Ośrodka.
2) Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Brody.
§ 6. Brak treści
1) W zakresie zadań wynikających z ustawy
o pomocy społecznej, a należących do właściwości gminy, decyzje administracyjne wydaje Kierownik działający na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy Brody.

Poz. 1663

§ 7. Brak treści
1) Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy
Brody, Kierownik prowadzi przy pomocy wyodrębnionych w Ośrodku komórek organizacyjnych:
1) postępowania administracyjne i wydaje
decyzje administracyjne z zakresu ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
2) prowadzi postępowanie administracyjne
i wydaje decyzje administracyjne w
sprawach z zakresu ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów,
oraz przekazuje do biura informacji gospodarczej informacje gospodarczą o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego z zakresu ustawy o
udostępnianiu informacji gospodarczych.
§ 8. Brak treści
1) Ośrodek nie ma osobowości prawnej, a jego
Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gmina Brody.
§ 9. Brak treści
1) Kierunki pracy merytorycznej Ośrodka określa w zakresie zadań własnych gminy Wójt,
a w zakresie zadań zleconych Wojewoda,
działający za pośrednictwem swoich służb.

III. Zadania i cele
§ 10. Brak treści
1) Celem pomocy społecznej realizowanym
przez Ośrodek jest umożliwienie osobom i
rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
i problemów życiowych oraz bytowych, które
nie są w stanie pokonać lub rozwiązać samodzielnie tj. przy wykorzystaniu własnych
zasobów i możliwości.
2) Zadaniem pomocy jest również diagnozowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia, realizacja zadań wynikających
z rozeznanych problemów, podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.
§ 11. Brak treści
1) Ośrodek realizuje:
a) a) zadania z zakresu pomocy społecznej
zlecone gminie,

b) a) zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej,
c) zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego,
d) zadania wynikające z projektów realizowanych przy wspieraniu funduszy Unii
Europejskiej.
2) Szczegółowy katalog zadań zleconych z mocy ustawy i zadań własnych określają ustawy, a w szczególności ustawa o pomocy społecznej.
§ 12. Brak treści
1) W zakresie realizacji celów i zadań pomocy
społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem, osobami fizycznymi i prawnymi.

IV. Gospodarka finansowa Oņrodka
§ 13. Brak treści
1) Ośrodek pokrywa swoje wydatki za pośrednictwem budżetu gminy, a pobrane dochody
odprowadza na jego rachunek.

2) Za wykonywanie zadań Ośrodek otrzymuje
środki z budżetu gminy i budżetu państwa
(za pośrednictwem budżetu gminy).
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§ 14. Brak treści
1) Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka
jest plan dochodów i wydatków.
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§ 16. Brak treści
1) Gospodarka finansowa Ośrodka odbywa się
na podstawie przepisów ustaw, w szczególności:
1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157,
poz. 1240 z późń. zm.),
2) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694
z późń. zm.),

§ 15. Brak treści
1) Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, w tym z darowizn i dotacji oraz
może podejmować i dysponować darami
rzeczowymi i innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane przez ofiarodawców lub
zgodnie z zadaniami Ośrodka z zakresu pomocy społecznej.

V. Postanowienia końcowe
§ 17. Brak treści
1) .Zmiana Statutu wymaga formy uchwały
Rady Gminy w Brodach.

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, Uchwała Nr XI/94/2008
z dnia 24 października 2008 roku w sprawie
zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

§ 18. Brak treści
1) Traci moc Uchwała Nr IV/46/ 2004 Rady
Gminy w Brodach z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach,
Uchwała Nr V/58/2005 z dnia 22 lipca 2005
roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach,
Uchwała Nr VII /76 /2005 z dnia 27 września
2005 roku w sprawie zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brodach, Uchwała Nr VI/46/2006 z dnia
24 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian

§ 19. Brak treści
1) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 20. Brak treści
1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż Jerzy Stąporek
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UCHWAŁA NR XI/79/2011
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r poz. 1591
z późn. zmianami/ oraz art. 211 ust.1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz.1240 z późn.
zmianami/. Rada Gminy Iwaniska uchwala,
co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska:
inż. Piotr Kidoń
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/79/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/79/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
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UCHWAŁA NR XII/80/2011
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 2 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591
z późń. zm.) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia
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27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 z 2009 r poz. 1240 z późń. zm.)
Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Dokonuje się zmiany w załaczniku nr 3
do uchwały Nr IX/69/11 z dnia 15 marca 2011 r
dotyczącego limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
w 2011 r zgodnie z załacznikiem nr 3
§ 4. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2
do uchwały Rady Gminy nr VIII/64/11 z dnia
26 lutego 2011 r dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4

Poz. 1665

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu paragrafu 3 uchwały Nr V/24/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2011 r w sprawie budżetu gminy Iwaniska na 2011 r. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
1) Deficyt budżetu gminy wysokości 2 088 565,28 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 088 565,28 zł.
2) Przychody budżetu w wysokości 2 959 994,28 zł,
rozchody w wysokości - 871 429 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska:
inż. Piotr Kidoń

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/80/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 2 maja 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/80/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 2 maja 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/80/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 2 maja 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/80/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 2 maja 2011 r.
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 147
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UCHWAŁA NR XII/81/2011
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 2 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591
z późn. zmianami/, oraz art. 211 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn.
zmianami/. Rada Gminy Iwaniska uchwala co
nastepuje:

w tym: - z tytułu kredytów w kwocie
1.466.199 zł
b) sfinansowania planowanego deficytu
budżetu w łącznej kwocie 2 088 565,28 zł,
w tym: - z tytułu kredytów w kwocie
2 088 565,28 zł.
c) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - 871 429 zł

§ 1. 1) Dokonuje się zmiany zapisu § 10
Uchwały Nr V/24/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia
20 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy
Iwaniska za 2011 rok.
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
- Ustala się limity zobowiązań zaciąganych
w celu:
a) sfinansowania przejściowego deficytu
budżetu w łącznej kwocie 1.466.199,00 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Piotr Kidoń
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UCHWAŁA NR VI/28/11
RADY GMINY KRASOCIN
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) z art. 211, art. 212, art. 216
ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ust. 2 pkt 1, 2,
art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1,
ust.2, pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, 1240)
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/16/11 z dnia
24.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1) Dokonuje się zmian dochodów budżetowych,
w tym zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 150.358 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Dokonuje się zmian wydatków budżetowych,
w tym zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 150.358 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. § 4 Otrzymuje brzmienie - w budżecie
tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 67.480 zł
2) celową w wysokośc 63.809 zł
z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe 53.809 zł
b) na realizację inicjatyw lokalnych 10.000 zł
§ 3. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 4. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

150.358 zł i wynosi po stronie dochodów
29.702.095 zł, a po stronie wydatków wynosi
36.172.420 zł

§ 5. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2011 r.” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Ogółem zwiększa się plan budżetu
gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę

Przewodniczący Rady Gminy:
Jacek Włodarczyk

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/28/11
Rady Gminy Krasocin
z dnia 24 marca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/28/11
Rady Gminy Krasocin
z dnia 24 marca 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/28/11
Rady Gminy Krasocin
z dnia 24 marca 2011 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku
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Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/28/11
Rady Gminy Krasocin
z dnia 24 marca 2011 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok
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Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/28/11
Rady Gminy Krasocin
z dnia 24 marca 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
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UCHWAŁA NR VI/30/11
RADY GMINY KRASOCIN
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu okreņlającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Krasocin
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
art. 40 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z poźn. zm.), art. 30 ust.6 i art.49
i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 –
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.

Nr 97 poz. 674) z późniejszymi zmianami oraz
art. 5 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz.
95, uchwala więc co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1) Regulamin określa wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
a) dodatku motywacyjnego,
b) dodatku funkcyjnego,
c) dodatku za warunki pracy,
d) dodatku za wysługę lat
e) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,
f) nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy,
g) dodatków socjalnych: dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego.
2) Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu
miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest
dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.
3) Składniki wynagrodzenia, których wysokość
może być ustalona jedynie na podstawie już
wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie
lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu
miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest
dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie
wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten
dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacane
w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub
w dniu wypłaty wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 2.
4) Wysokość, warunki oraz zasady wypłacenia
wynagrodzenia nauczycielom:
a) zasiłku na zagospodarowanie,
b) odprawy z tytułu przejścia na emeryturę,
c) odprawy z tytułu rozwiązania stosunku
pracy,

d) wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny,
e) nagród jubileuszowych,
f) dodatkowego wynagrodzenia rocznego
• określają odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr. 118, poz. 1112 –
tekst jednolity, z póżn. zm.).
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97 poz. 694
z późn. zmianami),
2) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu wydawane na podstawie art. 30
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 –
Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami,
3) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę lub zespół placówek, dla której
organem prowadzącym jest Rada Gminy
Krasocin,
4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w ust.1,
5) roku szkolnym – należy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego
roku do 31 sierpnia roku następnego,
6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
7) ucznia – należy przez to rozmieć także
wychowanka,
8) organizacja związkowa- rozumie się przez
to Zarząd Oddziału ZNP w Krasocinie,
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9) czasie pracy nauczyciela zatrudnionego
w pełnym wymiarze zajęć - należy przez
to rozumieć czas, o którym mowa w art. 42
ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela,
10) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w art. 42 ustawy - Karta Nauczyciela,
11) godzinach ponadwymiarowych - należy przez
to rozumieć przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych, powyżej tygodniowego
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obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – art. 35, ust. 2 Karty Nauczyciela,
12) godzinach doraźnych zastępstw - należy
przez to rozumieć godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
przydzielone nauczycielowi powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
których realizacja następuje w zastępstwie
nieobecnego nauczyciela – art. 35 Karty Nauczyciela.

Rozdział 2.
WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA
§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze
1) Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu
zawodowego i posiadanych kwalifikacji,
2) Nauczyciele niepełnozatrudnieni otrzymują
stawkę wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do wymiaru etatu.
3) Za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub innym chorym członkiem
rodziny, bądź urlopu macierzyńskiego wynagrodzenie zasadnicze ulega pomniejszeniu w
wysokości 1/30 za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy w razie choroby i macierzyństwa.
4) W przypadku konieczności okresowego łączenia różnych wymiarów pensum wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela w ramach jednego etatu, ustala się
pensum proporcjonalnie w odniesieniu do
łączonej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.
5) Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
§ 4. Dodatek za wysługę lat
1) Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany
w okresach miesięcznych poczynając od
czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten
nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia
zasadniczego (art. 33 ust.1 Karty Nauczyciela).
2) Dodatek przysługuje:
- począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo
do dodatku lub wyższej stawki tego

dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu
miesiąca,
- za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa
do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło
od pierwszego dnia miesiąca,
- za okres urlopu dla poratowania zdrowia
oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
- za dni nieobecności w pracy z powodu
niezdolności do pracy wskutek choroby
bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym
chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego z wyłączeniem zasiłku macierzyńskiego.
3) Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach
pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z
mocy odrębnych przepisów podlegają one
wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą
uprawnienia pracownicze.
4) Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie
w więcej niż jednym stosunku pracy okresy
uprawniające do dodatku za wysługę lat
ustala się odrębnie dla każdego stosunku
pracy z zastrzeżeniem ust. 5.
Do okresu zatrudnienia uprawniającego do
dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu
pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony.
Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie
wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.
5) Nauczycielowi pozostającemu w stosunku
pracy jednocześnie w kilku szkołach (placówkach) w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru
zajęć, do okresów uprawniających do dodat-
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ku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się
okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 3.
§ 5. Dodatek motywacyjny
1) W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków o których mowa w rozporządzeniu oraz
w § 6 niniejszego regulaminu nauczycielowi,
w tym nauczycielowi któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
może być przyznany dodatek motywacyjny.
§ 6.1. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć
w realizowanym procesie dydaktycznym,
wychowawczo–opiekuńczym, a w szczególności:
a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z
uwzględnieniem możliwości uczniów
oraz warunków pracy nauczyciela,
b) osiągnięć w konkursach, turniejach, zawodach sportowych i olimpiadach oraz
w innych obszarach działań związanych
z realizowanym procesem dydaktycznym,
c) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych
postaw moralnych i społecznych,
d) skuteczna współpraca z rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologii i uzależnieniom,
e) aktywne i efektywne działania na rzecz
uczniów potrzebujących opieki z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w
stałej współpracy z właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc
socjalną,
2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania,
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela,
4) szczególnie efektywne wypełnienie zadań
i obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem,
5) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej
polityce oświatowej
6) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
a w szczególności:
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a) podnoszenie umiejętności zawodowych,
skutkujące praktycznym stosowaniem
nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
promowanie szkoły, środowiska regionu,
7) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) inicjowanie i organizowanie imprez
i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych
i innych,
c) opieka i koordynowanie prac samorządu
uczniowskiego lub organizacji uczniowskich działających w szkole,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,
f) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia
szczególnie uzdolnionego
2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje
nauczycielom:
- stażystom w okresie odbywania stażu,
- nauczycielom, którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela – przez okres 12 miesięcy od daty
udzielenia kary,
- za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
- przez okres co najmniej 6 miesięcy po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia
trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
- w okresie przebywania w stanie nieczynnym.
§ 7. 1) Wysokość środków na dodatki motywacyjne w danej placówce ustala się w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W zależności od osiąganych wyników pracy
nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w ramach środków przyznanych szkole (placówce).
2) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie
dłuższy niż 12 miesięcy.
3) Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres przyznawania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 6, ustala dyrektor, a dla
dyrektora Wójt.
4) Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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5) Dodatek motywacyjny nie przysługuje
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania
zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze.
6) W okresie usprawiedliwionej nieobecności
z powodu choroby własnej, opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, urlopu
macierzyńskiego dodatek motywacyjny ulega pomniejszeniu o 1/30 za każdy dzień nieobecności.
7) Dodatek motywacyjny stanowi składnik wynagrodzenia.
§ 8. Dodatek funkcyjny
Do
uzyskania
dodatku
funkcyjnego
uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora
szkoły;

W przypadkach zwiększenia zadań powierzonych dyrektorowi, wykraczających poza wymienione w tabeli, dodatek funkcyjny może zostać podwyższony do kwoty 2000 zł na czas realizacji projektów unijnych po aprobacie wójta.
§ 10. 1) Prawo do dodatku funkcyjnego,
o którym mowa w §8 ust. 1 i 2 powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2) Nauczycielowi prowadzącemu intendenctwo
poza etatem przysługuje dodatek:
a) w szkołach, w których dożywia się do
100 uczniów – 200 zł
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2) sprawowanie funkcji :
a) wychowawcy klasy,
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela –
konsultanta,
c) opiekuna stażu,
d) intendenta.
3) Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość
szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność
zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w
szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich
szkoła funkcjonuje, ustala:
a) dla dyrektora – Wójt,
b) dla wicedyrektora szkoły – dyrektor szkoły.
§ 9. Tabela dodatków funkcyjnych

b) w szkołach, w których dożywia się do
50 uczniów – 150 zł
3) Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1,
nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach,
za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów,
a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4) Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesią-
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cach zastępstwa, a po 1 miesiącu gdy dyrektor nie pobiera dodatku funkcyjnego.
Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 11. Dodatki za warunki pracy
1) Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach, uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia.
2) Wykaz trudnych i uciążliwych warunków
pracy stanowiących podstawę do przyznania
z tego tytułu dodatku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zgodnie
z art. 34 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.
3) Za pracę w trudnych warunkach uznaje się:
a) Nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia
indywidualnego,

4)
5)

6)

7)
8)
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b) Nauczanie w klasach łączonych,
c) Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z
dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.
Dodatek wynosi 10% stawki godzinowej.
Dodatek za warunki pracy wypłaca się w
całości jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć (pełny etat).
Nauczycielowi, który realizuje w trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych warunkach tylko
część obowiązującego wymiaru zajęć lub jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć
dodatek wypłaca się proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w takich warunkach pracy.
Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1 dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy, a dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły.

Rozdział 3.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
§ 12. 1) Nauczyciel może być zobowiązany
do pracy w godzinach ponadwymiarowych w
wymiarze nieprzekraczającym ¼ tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin. Zatrudnienie
w większym wymiarze godzin ponadwymiarowych wymaga zgody nauczyciela, jednakże
w tym przypadku wymiar godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać ½ jego pensum
(art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela).
2) Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę ponadwymiarową
dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza się, dzieląc odpowiednią stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli, o której mowa w ust. 1, przez
miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem
pomnożenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin, (do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę).
3) Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się, w sposób określony w
ust. 2, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy.
4) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie

realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w
środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem godzin
ponadwymiarowych przypadających w dniach,
w których nauczyciel nie mógł realizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
np. w związku z zawieszeniem zajęć z powodu klęski żywiołowej lub mrozów.
5) Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku
tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub ¼ gdy
nauczycielowi ustalono czterodniowy tydzień
pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w
takim tygodniu, nie może być jednak większa
niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6) Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od
pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za
ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje
odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.
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7) W ramach posiadanych środków, dyrektor
może przyznać nauczycielowi prowadzenie
zajęć dodatkowych, za które odpłatność przysługuje jak za godziny ponadwymiarowe.
§ 13. 1) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw, o których
mowa w § 12 przysługuje za godziny faktycznie
zrealizowane.

Poz. 1668

2) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz za zajęcia dodatkowe wypłaca się z dołu.
3) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba, że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin, nie więcej
niż 2 godziny ponadwymiarowe tygodniowo.

Rozdział 4.
NAGRODY I ŅWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 14. 1) Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor
w rocznym planie finansowym szkoły, z tym, że:
a) 80% środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektora,
b) 20% środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego.
2) Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w
szczególności od:
a) posiadania wyróżniającej oceny pracy,
b) otrzymywania w danym roku szkolnym
lub roku szkolnym poprzedzającym rok
przyznania nagrody, dodatku motywacyjnego przez co najmniej 6 miesięcy,
c) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

3) Nagrody nauczycielom przyznają:
a) ze środków, o których mowa w ust. 1
pkt. 1 – dyrektor
b) ze środków, o których mowa w ust. 1
pkt. 2 – Wójt
4) Szczegółowe zasady przyznawania nagród
oraz tryb składania wniosków określa regulamin:
a) przyznawania nagród Wójta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
b) przyznawania nagród dyrektora szkoły
lub placówki dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych.
5) Regulamin, o którym mowa w § 14 ust. 4
pkt. a ustala Wójt, zaś w § 14 ust. 4 pkt. b –
dyrektor szkoły lub placówki.
§ 15. 1) Nagrody są przyznawane z okazji
Dnia Edukacji Narodowej oraz z okazji Jubileuszu Szkoły (mogą być również przyznane w
szczególnych przypadkach – w miarę posiadanych środków).

Rozdział 5.
INNE NALEŻNOŅCI WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELA
Zasiłek na zagospodarowanie
§ 16. 1) Nauczyciel, który uzyskał stopień
nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat
od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w
życiu i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na
zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu
nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie
studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli.

2) Prawo do złożenia wniosku o wypłacanie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc
od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
3) Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeśli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia
nauczyciela kontraktowego . W szczególnie
uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku.
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Dodatek mieszkaniowy
§ 17. 1) Nauczycielowi zatrudnionemu na
terenie gminy, posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy
2) Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi
miesięcznie:
1. przy jednej osobie w rodzinie – 3 %
2. przy dwóch osobach w rodzinie – 4 %
3. przy trzech osobach w rodzinie – 5 %
4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie
–6%
• minimalnego wynagrodzenia za pracę
(Dz. U. z 2010 r. nr 194; poz. 1288 str. 1).
3) Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałżonka, dzieci oraz
rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
4) Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej
ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na
ich wspólny wniosek.
6) Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi - Wójt.
7) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkaniowego,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
złożył wniosek o jego przyznanie.
8) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie
b) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego, (chorobowego, macierzyńskiego, rehabilitacyjnego, wychowawczego )
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, określonej
służby wojskowej. W przypadku jednak,
gdy z nauczycielem powołanym do szkoły zawarta była umowa o pracę na czas
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej
niż do końca okresu, na który umowa ta
była zawarta,

Dodatek wiejski
§ 18. 1) Nauczycielowi posiadającemu
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi, w wymiarze
nie mniejszym niż połowa tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru godzin, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19. W budżecie zabezpiecza się środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną w
wysokości 0,3 % planowanych rocznych wynagrodzeń czynnych nauczycieli. Uprawnienia zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę
lub rentę.
§ 20. 1) Dla nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy w szkole obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin ustala się według
wzoru:

W = (x 1 + x2 ) : [( x1 : y1 )+( x2 : y2)] Gdzie:
x1, x2.........- oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi
w arkuszu organizacyjnym szkoły,
y1, y2 ........- oznacza tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy oraz §1 uchwały.
2) Wymiar, o którym mowa w pkt 1 przyjmuje
się w pełnych godzinach tak, że godzinę
do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5
przyjmuje się za pełną.
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§ 21. W sprawach nie uregulowanych
w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Pracy.
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§ 25. Traci moc uchwała Nr XXXVI/179/10
Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2010 r. w
sprawie ustalania regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasocin..

§ 22. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Krasocinie.

§ 26. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r. i będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Krasocin.
§ 24. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmieniane w trybie przewidzianym
dla jego ustalenia.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jacek Włodarczyk

1668

1669
1669

UCHWAŁA NR VI/32/11
RADY GMINY KRASOCIN
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalnoņci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właņcicieli nieruchomoņci
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1),
art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
Rada Gminy w Krasocinie uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
§ 2. 1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien spełniać następujące wymagania:
a) posiadać bazę transportową, spełniającą
wymagania techniczne, sanitarne i ochrony
środowiska, stanowiącą ogrodzoną nieruchomość z wydzielonym terenem przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów oraz magazynowania urządzeń do zbierania odpadów posiadającym szczelną nawierzchnię z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
w sposób nie powodujący zanieczyszczenia
gruntu i wód gruntowych;

b) posiadać tytuł prawny do dysponowania co
najmniej jednym specjalistycznym pojazdem
przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych)
i co najmniej jednym pojazdem do odbioru
odpadów zbieranych selektywnie. Pojazdy powinny spełniać wymagania techniczne określone w odrębnych przepisach wraz z obsługą gwarantującą ciągłość świadczenia usług.
c) zapewnić aby pojazdy, którymi będzie wykonywany transport posiadały:
- wyraźne i trwałe oznakowanie (nazwa
i adres przedsiębiorcy),
- aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie
z ustawą o ruchu drogowym;
d) posiadać odpowiednie urządzenia, kontenery, pojemniki, worki na odpady, które winny
być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy;
e) myć i dezynfekować pojazdy i urządzenia do
zbierania odpadów komunalnych, bezpośrednio na eksploatowanej przez siebie bazie
transportowej lub na podstawie umowy ze
specjalistyczną firmą, nie rzadziej niż raz w
kwartale, a w okresie letnim nie rzadziej niż
raz w miesiącu;
f) posiadać środki techniczne umożliwiające
ewidencjonowanie i gromadzenie danych
o ilości odpadów w tym zebranych selektywnie oraz o świadczonych usługach, które
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umożliwią kontrolę w zakresie zgodności wykonywanej działalności z wydanym zezwoleniem i obowiązującej sprawozdawczości.
2) Spełnianie wymagań określonych w ust. 1
powinno zostać potwierdzone odpowiednimi
dokumentami:
a) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza
transportowa;
b) dokumenty potwierdzające możliwość
mycia i dezynfekcji pojazdów oraz urządzeń do zbierania odpadów komunalnych.
§ 3. 1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
obowiązany jest do odbierania od właścicieli
nieruchomości odpadów komunalnych i kierowania ich do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy uwzględnieniu założeń i zasad określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami.
2) Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1
ubiegający się o zezwolenie na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące nie segregowane odpady komunalne, jest obowiązany również
do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych
(również biodegradowalnych), oraz powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów z remontów
oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w
odpadach komunalnych.
3) Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 może
zostać spełniony poprzez przekazywanie odpadów komunalnych innemu podmiotowi
prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami.
4) Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 powinien przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa
w ust 1-3, w szczególności posiadać umowy
potwierdzające możliwość przekazania do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
§ 4. 1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
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a) posiadać bazę transportową, spełniającą
wymagania techniczne, sanitarne i ochrony
środowiska, stanowiącą ogrodzoną nieruchomość z wydzielonym terenem przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów posiadającym szczelną nawierzchnię
z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami i nie powodujący
zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych;
b) posiadać specjalistyczne środki transportu
przystosowane do świadczenia usług spełniające wymagania techniczne określone
w odrębnych przepisach;
c) zapewnić aby pojazdy, którymi będzie wykonywany transport posiadały:
- wyraźne i trwałe oznakowanie (nazwa
i adres przedsiębiorcy),
- aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie
z ustawą o ruchu drogowym;
d) posiadać możliwość przekazania nieczystości
ciekłych przedsiębiorcy prowadzącemu stację zlewną;
e) myć i dezynfekować pojazdy służące do
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych, bezpośrednio na eksploatowanej przez siebie bazie
transportowej lub na podstawie umowy ze
specjalistyczną firmą, nie rzadziej niż raz w
kwartale, a w okresie letnim nie rzadziej niż
raz w miesiącu;
f) posiadać środki techniczne umożliwiające
ewidencjonowanie i gromadzenie danych o
ilości odpadów oraz o świadczonych usługach
które umożliwią kontrolę w zakresie zgodności wykonywanej działalności z wydanym zezwoleniem i obowiązującej sprawozdawczości.
2) Spełnianie wymagań określonych w ust. 1
powinno zostać potwierdzone odpowiednimi
dokumentami, którymi są miedzy innymi:
a) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza
transportowa;
b) dokumenty potwierdzające możliwość
dezynfekcji i mycia pojazdów;
c) dokumenty potwierdzające możliwość
odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację zlewną.
§ 5. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasocin powinni spełniać następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
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1) wykonywać usługi w sposób zapobiegający
zagrożeniu życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
2) wykonywać usługi w sposób nie powodujący
zanieczyszczania środowiska podczas odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych;
3) po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi
z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:
a) przywrócić teren, na którym prowadzona
jest działalność do stanu pierwotnego,
b) umyć oraz zdezynfekować wszystkie pojazdy, urządzenia, wyposażenie oraz po-
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mieszczenia służące do prowadzenia ww.
działalności.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
i stronie internetowej tut. Urzędu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jacek Włodarczyk

1669
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UCHWAŁA NR VIII/45/2011
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 13 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, póz. 1591
z 2001 roku ze zmianami), art. 211 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, póz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy,
oraz zmniejsza się dochody budżetu gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy
oraz zmniejsza się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. W załączniku nr 4 „Wydatki inwestycyjne roczne” w dziale 700 rozdział 70005

zmniejsza się zadanie „Zakup działki w Turze
Dolnym” o kwotę 30 000 złotych.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zygmunt Mika
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/45/2011
Rady Gminy Michałów
z dnia 13 maja 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/45/2011
Rady Gminy Michałów
z dnia 13 maja 2011 r.

1670
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UCHWAŁA NR VIII/46/2011
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 13 maja 2011 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomoņci oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”,
art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591
z późn. zm), art. 13, art. 37 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651
z późn. zm.), Rada Gminy Michałów uchwala
co następuje:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r, Nr 102,
poz. 651 z późn. zm.)
2. nieruchomości gruntowej - należy przez to
rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli
stanowią odrębny przedmiot własności;
3. zasobie nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią
przedmiot własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa i nie zostały
oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy,
powiatu lub województwa;
4. działce gruntu - należy przez to rozumieć
niepodzieloną, ciągłą część powierzchni

ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej;
5. zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste;
6. wycenie nieruchomości - należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
7. stanie nieruchomości - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania, stan prawny,
stan techniczno - użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej,
a także stan otoczenia nieruchomości, w tym
wielkość, charakter i stopień zurbanizowania
miejscowości, w której nieruchomość jest
położona;

Rozdział II.
Nabywanie nieruchomoņciami
§ 2.1. Nabywanie nieruchomości na rzecz
gminy dokonuje się w przypadkach uzasadnionych interesem gminy, a w szczególności
w związku z:
a) potrzebami inwestycyjnymi
b) koniecznością realizacji zadań własnych
c) tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości
d) realizacją celów publicznych, o których mowa w art. 6 ustawy.

b) ustalonej w wyniku rokowań,
c) na podstawie wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego,
d) ustalonej w przetargu.

2. Odpłatne nabycie nieruchomości na
rzecz gminy odbywa się na podstawie ceny ustalonej w jeden z następujących sposobów:
a) po cenach średnich stosowanych w obrocie
gruntami w Gminie,

2. Rokowania w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy mogą być podjęte pod
warunkiem zapewnienia w budżecie gminy
środków finansowych na ten cel.

§ 3.1. Wójt Gminy powołuje Komisję, która
w jego imieniu przeprowadza rokowania w celu
ustalenia warunków nabycia nieruchomości na
rzecz gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 147

– 14325 –

3. Uzgodnienie ceny i sporządzenie protokołu z przeprowadzonych rokowań w sprawie
nabycia nieruchomości stanowi podstawę do
zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
4. Protokół z rokowań powinien zawierać
w szczególności:
- oznaczenie nieruchomości według ewidencji
gruntów oraz według księgi wieczystej,
- przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
- obciążeniach nieruchomości,
- dane osobowe zbywcy nieruchomości,
- ustaloną cenę oraz sposób jej zapłaty wraz
z kosztami nabycia nieruchomości,
- inne informacje dotyczące przedmiotu nabycia,
- datę sporządzenia protokołu.
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5. W przypadku sporządzenia operatu szacunkowego stanowi on załącznik do protokołu
rokowań.
6. W przypadku zamiany nieruchomości
pomiędzy gminą, a inną jednostką lub osobą
fizyczną postawienia zawarte w § 3 pkt 1-5 stosuje się odpowiednio.
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeb gminy nabycie
nieruchomości może nastąpić w drodze przetargu. Przystępujący do przetargu reprezentant
gminy działa na podstawie upoważnienia Wójta
w granicach środków finansowych zapewnionych w budżecie gminy na ten cel.

Rozdział III.
Zbywanie nieruchomoņci
§ 5.1. Za wcześniejszą zgodą Rady Gminy
przeznacza się do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, które:
- są zbędne dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania gminy oraz są zbędne do wykonywania zadań własnych gminy,
- ich sprzedaż rokuje lepsze wykorzystanie
gospodarcze i osiągnięcie wyższych efektów
ekonomicznych przez inne podmioty.
2. Odrębna zgoda Rady Gminy wymagana
jest w przypadku:
- dokonania darowizny nieruchomości na cele
publiczne na rzecz Skarbu Państwa lub na
rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego,
- nieodpłatnego oddania nieruchomości w
użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa lub
innej jednostce samorządu terytorialnego,
dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy
gminą a Skarbem Państwa oraz gminą i inną
jednostką samorządu terytorialnego bez
obowiązku dokonywania dopłaty w przypadku, gdy nieruchomość stanowiąca własność
Gminy ma wyższą wartość.
- nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gminy na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi.
§ 6.1. Zbycie nieruchomości następuje w
drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej
po uprzednim przeznaczeniu jej do zbycia przez
Radę Gminy.
2. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej następuje w przypadku spełnienia
przesłanek określonych w art 37 ust. 2 i 3 ustawy.

3. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej musi być poprzedzone rokowaniami, które przeprowadza komisja powołana
przez Wójta Gminy.
4. Z przeprowadzonych rokowań sporządza się protokół, który powinien zawierać
w szczególności:
- oznaczenie nieruchomości według ewidencji
gruntów oraz według księgi wieczystej,
- przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- obciążeniach nieruchomości,
- dane osobowe nabywcy nieruchomości,
- ustaloną cenę oraz sposób jej zapłaty wraz
z kosztami nabycia nieruchomości,
- inne informacje dotyczące przedmiotu
zbycia,
- data sporządzenia protokołu.
5. Po przeprowadzonych rokowaniach
Wójt Gminy podejmuje rozstrzygnięcie o zbyciu
nieruchomości.
6. Przed podjęciem rozstrzygnięcia Wójt
Gminy jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem Komisji budżetowej Rady Gminy
w sprawie przeprowadzonych rokowań.
7. Cenę wywoławczą i cenę zbycia nieruchomości określa Wójt w drodze zarządzenia na
podstawie wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w operacie
szacunkowym.
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8. Nabywca, na którego wniosek dokonywane jest zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym ponosi wszelkie koszty związane z
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przygotowaniem nieruchomości do zbycia oraz
koszty notarialne i sądowe.

Rozdział IV.
Najem i dzierżawa
§ 7.1. Wolne nieruchomości nie przeznaczone do zbycia wynajmuje się lub wydzierżawia
w drodze przetargu.
2. Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy lub najmu w trybie przetargu następuje
w drodze zarządzenia Wójta.
3. Wójt może bez zgody Rady wydzierżawić lub wynająć nieruchomości gminne na czas
oznaczony do lat 10.
4. Okres dzierżawy i najmu, rodzaj przetargu, określa Wójt Gminy uwzględniając cel dzierżawy oraz wysokość nakładów ponoszonych
przez dzierżawców i najemców.
5. Ustala się minimalne wywoławcze miesięczne stawki czynszu:
a) Lokale na działalność handlową – 3,70 zł netto
za 1 m 2
b) Lokale na działalność usługową – 3,70 zł netto
za 1 m 2
c) Garaże - 2,00 zł netto za 1 m 2
d) Grunty pod garażami – 0,50 zł netto za 1 m 2
e) Pozostałe – 1,50 zł netto za 1 m 2
6. Wójt kierując się interesem gminy może
ustalić w drodze zarządzenia wyższą stawkę
czynszu niż stawki określone w ust. 5.
7. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanej na cele
upraw rolniczych określa Wójt w drodze zarządzenia jako równowartość pieniężną odpowiedniej ilości pszenicy według publikacji Głównego
Urzędu Statystycznego za pierwsze półrocze
danego roku, a klauzulę o sposobie przeliczenia
umieszcza się w treści umowy.
8. Czynsz z tytułu dzierżawy i najmu pozostałych nieruchomości podlega waloryzacji w
oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa
GUS w okresach rocznych. Klauzulę o trybie
podwyższenia czynszu umieszcza się w treści
umowy.
9. W przypadku wyrażenia zgody na poddzierżawę lub podnajem ustalony czynsz ulega
wzrostowi o 50 %.
10. Zmiana przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy, najmu lub czynienie nakładów ulepszających przedmiot dzierżawy czy najmu wymagają zgody Wójta na piśmie.
11. Wyrażając zgodę Wójt określa rodzaj
prac i zakres prac, maksymalną wysokość nakładów podlegających zwrotowi oraz termin i sposób ich zwrotu. Nakłady przewyższające ustaloną kwotę nie podlegają zwrotowi.
12. Klauzulę o zasadach rozliczenia nakładów umieszcza się w treści umowy.
§ 8.1. W przypadku nie ustalenia najemcy
w pierwszym przetargu, ogłasza się drugi przetarg. Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2
w drugim przetargu nie może być niższa niż
75 % stawki wywoławczej z pierwszego przetargu.
2. Nieruchomości mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane za zgodą Rady Gminy
drodze bezprzetargowej:
a) w przypadkach określonych w art. 37 ust. 3
ustawy,
b) w przypadku dwukrotnego ogłoszonego przetargu zakończonego wynikiem negatywnym
c) osobom fizycznym oraz prawnym, które
prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo–rozwojową, wychowawczą lub sportowo–turystyczną, na cele nie
związane z działalnością zarobkową.

Rozdział V.
Obciążanie nieruchomoņci
§ 9.1. Nieruchomości mogą być obciążane
ograniczonymi prawami rzeczowymi za wynagrodzeniem określonym w umowie między
Gminą a podmiotem na rzecz którego użytkowanie ma być ustanowione.

2. Obciążanie nieruchomości następować
będzie według zasad określonych w Kodeksie
Cywilnym i ustawie o księgach wieczystych i
hipotece.
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3. Obciążanie nieruchomości może polegać na:
a) ustanowieniu prawa użytkowania,
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b) ustanowieniu hipoteki,
c) ustanowieniu służebności
4. Ustanowienie prawa użytkowania oraz
hipoteki wymaga zgody Rady Gminy.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe
§ 10.1. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszej uchwale zastosowanie mają m.in. odpowiednie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz
Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.

2. Traci moc Uchwała Nr XIII/83/2004 Rady
Gminy w Michałowie z dnia 4 lutego 2004 roku
w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Przewodniczący Rady Gminy:
Zygmunt Mika
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UCHWAŁA NR VIII/48/2011
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 13 maja 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częņciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również tryb ich pobierania
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,
art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. Nr 142 poz.1591
z 2001r z późn. zmn../ oraz art.17 ust.1 pkt 11,
art.50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004r. /t.j. Dz. U. Nr 175 poz.1362
z 2009r.z późn. zmn./ uchwala się co następuje:
§ 1.1. Pomoc w formie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych
dalej usługami, przysługuje osobom samotnym,
które z powodu wieku, choroby lub uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
a są jej pozbawione.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 przysługuje osobom,
1) mieszkającym samotnie posiadającym rodzinę oddzielnie zamieszkałą, a rodzina wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, patologię, pracę zawodową, naukę, brak odpowiedniego przygotowania lub innych uzasadnionych powodów;

2) zamieszkującym i gospodarującym wspólnie
z rodziną, a rodzina a także wstępni, zstępni
z przyczyn wskazanych w pkt. 1 takiej pomocy nie mogą zapewnić.
3. Dla osób które wymagają specjalistycznych usług opiekuńczych niezbędna jest opieka
świadczona przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym. Szczegółowe kwalifikacje osób świadczących usługi określone są
w odrębnych przepisach.
§ 2.1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty. W przypadku dzieci, zgodnie z indywidualną
terapią dostosowaną do potrzeb dziecka i opracowaną dokumentacją przez odpowiedniego
specjalistę.
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§ 3. Usługi przyznawane są na podstawie:
1) wywiadu środowiskowego;
2) dokumentów o wysokości dochodu i innych
dokumentów niezbędnych do przyznania
pomocy;
3) wywiadów środowiskowych u małżonka,
zstępnych lub wstępnych osób ubiegających
się o pomoc, którzy prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie;
4) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego
konieczność sprawowania opieki przez drugą
osobę,
a) w przypadku usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu;
b) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych zaświadczenie wydane przez
lekarza specjalistę;
§ 4.1. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznaje się w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika GOPS w
Michałowie ustalając jednocześnie ich zakres,
okres i miejsce świadczenia usług, wysokość
odpłatności oraz termin i miejsce dokonywania
opłaty za świadczone usługi.
2. Opłata za usługi jest wnoszona przez
osobę korzystającą z usług lub jej opiekuna przelewem na konto wskazane w decyzji przyznającej
usługi opiekuńcze, w terminie do 15 -tego dnia

§ 7.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do
ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego, istnieje możliwość częściowego
lub całkowitego zwolnienia z ustalonej odpłatności między innymi w sytuacjach:
1) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone
świadczenie (za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze) stanowiłoby
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każdego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym wykonano usługę.
3. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych w
wymiarze czasu wyższym niż to wynika z decyzji
czasowy wymiar godzin świadczonych usług
może zostać zwiększony o ile pozwalają na to
możliwości finansowe GOPS.
§ 5. Ustala się odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w
wysokości 8,50 zł. brutto za jedną roboczogodzinę. Ośrodek pokrywa również koszt ubezpieczenia społecznego od strony pracodawcy.
§ 6.1. Wysokość odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych usług
opiekuńczych uzależniona jest od dochodu netto
osoby potrzebującej pomocy samotnie gospodarującej lub dochodu netto na osobę w rodzinie
zamieszkującej wspólnie z podopiecznym.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie
świadczeniobiorcom, którzy spełniają kryteria
dochodowe zgodnie z art.8 ustawy o pomocy
społecznej.
3. Osoby które nie spełniają warunku § 6
ust.2 uchwały ponoszą odpłatność za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
na zasadach określonych poniżej w tabeli:

dla osoby bądź rodziny nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację
życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe;
2) w przypadku długotrwałej choroby lub niepełnosprawności powodującej znaczny wzrost
kosztów utrzymania, w tym wydatków związanych z leczeniem udokumentowanym stosownym zaświadczeniem lekarskim;
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3) gdy więcej lub jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co
najmniej jedna jest obłożnie chora;
4) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów
usług;
5) ponoszenia dużych wydatków, w stosunku
do dochodów, na koszty leczenia, zakup leków, środków opatrunkowych, rehabilitacji;
6) ponadto w przypadku udokumentowanego
zdarzenia losowego lub innych uzasadnionych okoliczności.
2. Decyzję o całkowitym lub częściowym
zwolnieniu z odpłatności wydaje Kierownik GOPS
na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
§ 8.1. Osoba realizująca usługi w terenie
posiada kartę pracy dla każdego podopiecznego
zawierającą ilość dni ,godziny pracy i wykonywane czynności w środowisku.
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4. Kartę pracy przekazuje się do osoby odpowiedzialnej za usługi opiekuńcze, która
sprawdza ilość przepracowanych godzin w danym środowisku.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XVIII/114/2008
Rady Gminy w Michałowie z dnia 20 czerwca
2008 roku w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Michałowie.

2. Zgodność karty pracy potwierdza podopieczny korzystający z usług lub członek jego
rodziny.

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

3. W przypadku osób niewidzących i samotnie gospodarujących kartę pracy potwierdza
kierownik Ośrodka lub pracownik socjalny.

Przewodniczący Rady Gminy:
Zygmunt Mika
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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 NBP O/O w Kielcach,
Nr 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000 Dziennik w Internecie – http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone 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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