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1994
UCHWA£A Nr XXX/150/2009 RADY GMINY OLSZÓWKA
z dnia 21 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom:
dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych wiadczeñ ze stosunku pracy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) i art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 z pón. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz..U Nr 22, poz. 181
z pón. zm.) Rada Gminy Olszówka uchwala, co nastêpuje:
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ szko³ê podstawow¹,
gimnazjum, oddzia³ przedszkolny przy szko³ach podstawowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina
Olszówka,

- dla dyrektorów - 4%.
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci stosowanie efektywnych metod nauczania prowadzonych do:
1) Uzyskanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach, prowadzenie efektywnych zajêæ itp.
2) Umiejêtnoæ rozwi¹zywania problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z rodzicami.
3) Pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów
potrzebuj¹cych szczególnej opieki.
4) Posiadanie, co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2) dyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ dyrektora jednostki,
o której mowa w pkt 1,

5) Systematyczne i efektywne przygotowywanie siê i wype³nianie przydzielonych obowi¹zków.

3) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,

6) Podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych.

4) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,

7) Wzbogacenie w³asnego warsztatu pracy.

5) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin okrelaj¹cy w §2 ust. 1 rozporz¹dzenia.

8) Dba³oæ o estetykê pomieszczeñ i sprawnoæ powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urz¹dzeñ
szkolnych.

§2. Regulamin okrela wysokoæ stawek, oraz szczegó³owe warunki przyznawania, obliczania i wyp³acania:

9) Prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej.

1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wys³ugê lat,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw,
6) innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy, które
maj¹ zastosowanie do ustalenia wynagrodzeñ nale¿nych
od 1 stycznia 2009 r.
II.

DODATEK MOTYWACYJNY

§3. Tworzy siê fundusz na dodatek motywacyjny od wynagrodzenia zasadniczego:
- dla nauczycieli  4%,

10) Rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych.
11) Przestrzeganie dyscypliny pracy.
12) Zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zadañ okrelonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i Karty Nauczyciela a w
szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich lub innych form
aktywnoci w ramach wewn¹trz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
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e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
2. O wysokoci dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkó³
decyduj¹ w szczególnoci nastêpuj¹ce kryteria:
1) umiejêtnoæ racjonalnego gospodarowania rodkami
finansowymi szko³y:
a) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej w oparciu o
posiadane rodki finansowe,
b) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacenia maj¹tku szkolnego,
c) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych oraz umiejêtnoæ ich w³aciwego wykorzystania na cele szko³y,
d) podejmowanie dzia³añ zapewniaj¹cych utrzymanie
powierzonego mienia w stanie gwarantuj¹cym
optymalne warunki do realizacji zadañ dydaktyczno-wychowawczych;
2) sprawnoæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y:
a) dyscyplina pracy, podzia³ zadañ, terminowoæ realizacji zadañ i zarz¹dzeñ,
b) podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli
do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) wspó³praca z placówkami doskonalenia zawodowego,
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej
szko³y:
a) osi¹gniêcia uczniów szko³y: naukowe, sportowe,
artystyczne w skali gminy, regionu, województwa,
kraju,
b) dba³oæ o klimat wychowawczy konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych
dzia³añ profilaktycznych zapobiegaj¹cych zagro¿eniom spo³ecznym szko³y poprzez rozwi¹zywanie,
c) stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi samorz¹dnoci i przedsiêbiorczoci uczniów,
d) obecnoæ szkó³ w rodowisku lokalnym, udzia³ w
imprezach, konkursach i przegl¹dach organizowanych przy wspó³pracy z instytucjami spo³ecznokulturalnymi,
e) konstruktywna wspó³praca z Rad¹ Rodziców i Samorz¹dem Uczniowskim.
§4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e przekroczyæ 10% jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla dyrektorów szkó³ nie mo¿e przekroczyæ 20% jego wynagrodzenia
zasadniczego.
§5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje
dyrektor szko³y i mo¿e byæ przyznawany dwa razy w roku na
okres 6 miesiêcy w oparciu o kryteria §3 pkt 1 i do wysokoci
okrelonej w §4.

2. Dodatek motywacyjny dyrektora przyznaje wójt dwa
razy w roku na okres 6 miesiêcy w oparciu o kryteria §3 pkt
2 i do wysokoci okrelonej w §4.
§6. 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, za
na stanowisku dyrektora okres ten mo¿na skróciæ do pó³ roku.
2. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas nie
realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych z powodu przebywania nauczyciela na:
1) na urlopie zdrowotnym,
2) zwolnienia lekarskiego d³u¿szego ni¿ jeden miesi¹c.
§7. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
III. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§8. 1. Wysokoæ oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wys³ugê lat okrelaj¹ przepisy
art.33 ust. 1 Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674
z pón. zm.) oraz §7 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r., Nr 22, poz. 181 z pón. zm.).
2.

Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki tego dodatku,
je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub wy¿szej
jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca,
3) dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w pe³nej
wysokoci tak¿e w okresie przebywania nauczyciela na
urlopie dla poratowania zdrowia.
3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
IV. DODATEK FUNKCYJNY
§9. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkó³ przyznaje
wójt, a dla wicedyrektora szko³y - dyrektor
2.

Dodatek funkcyjny przyznaje siê za:

1) warunki organizacyjne m.in.:
a) liczbê oddzia³ów,
b) liczbê zastêpców,
2) efektywnoæ funkcjonowania szko³y m.in.:
a) prawid³owo prowadzon¹ politykê kadrow¹,
b) umiejêtne pozyskiwanie rodków,
c) racjonalne i efektywne gospodarowanie rodkami finansowymi,
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Wysokoæ dodatku funkcyjnego okrela poni¿sza tabela.
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4. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom,
którym czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora
szko³y lub powierzono te obowi¹zki w zastêpstwie od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech
miesi¹cach zastêpstwa.
§10. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tytu³u powierzenia:
1) wychowawstwa w wysokoci -

c) wyniki w olimpiadach, konkursach, zawodach.

Tabela dodatków funkcyjnych przys³uguj¹cych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze

a) wyniki klasyfikacji rocznej,



b) wyniki egzaminów,

3.

3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:
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55 z³ miesiêcznie

2) funkcji opiekuna sta¿u w wysokoci  40 z³ miesiêcznie.
2. Dodatek funkcyjny, po którym mowa w ust. 1 przyznaje Dyrektor uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoæ zadañ oraz
warunki ich realizacji.
3. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §9
ust. 3 oraz w §10 ust. 1 powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji a je¿eli
powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.
4. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie
przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowi, w okresach,
za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie
tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego
dnia.
5. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w §9 ust. 3
nie wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa
w §10 ust. 1.
6. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzeñ.
V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§11. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki
pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych
dla zdrowia.



wej za ka¿d¹ przeprowadzon¹ w tych klasach godzinê
nauczania,
2) nauczycielom prowadz¹cym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego - w wysokoci 30% stawki godzinowej za ka¿d¹ przeprowadzon¹
godzinê nauczania,
3) nauczycielom prowadzonym zajêcia rewalidacyjno-wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzon¹ umys³ow¹ w
wysokoci 5% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹
godzinê,
4) nauczycielom prowadzonym zajêcia nauczania indywidualnego normalnym tokiem nauki dla dziecka w domu w
wysokoci 10% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
3. Dodatek za pracê w trudnych warunkach wyp³aca siê
z do³u.
VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
§12. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ nauczyciela ustala siê; dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi
stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê
godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê w sposób okrelony w ust. 1, o ile w czasie
realizacji tego zastêpstwa realizowane by³y zajêcia zgodne z
planem i programem nauczania danej klasy.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o którym mowa w ust.
1 i 2, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin przez
4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy
siê za pe³n¹ godzinê.

2. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje:

4. Wymiar przydzielonych nauczycielowi godzin ponadwymiarowych nie mo¿e przekraczaæ 1/2 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ.

1) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cym zajêcia
w klasach ³¹czonych  w wysokoci 25% stawki godzino-

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniu, w którym przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
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nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê i
koñcz¹ w rodku tygodnia  za podstawæ ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42 ust. 3 lub siê ustalony na
podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o
1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej
nieobecnoci w pracy lub ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, za które nie przys³uguje wynagrodzenie w takie tygodnie nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, o którym mowa w ust. 1, 2 przys³uguje za godziny faktycznie
zrealizowane oraz zawieszone ze szczególnych powodów le¿¹cych po stronie zak³adu pracy:
1) zawieszenie zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów wycieczki lub imprezy,
3) choroba ucznia nauczanego indywidualnie trwaj¹ca nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ  traktuje siê jak godziny faktycznie
odbyte,
4) zawieszeniem zajêæ z powodu rekolekcji,
5) dzieñ rozpoczêcia i zakoñczenia zajêæ w danym roku szkolnym traktuje siê jak faktycznie odbyte zgodnie z przydzielonym tygodniowym planie zajêæ.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
VII. WYNAGRODZENIE ZA ZAJÊCIA DODATKOWE
§13. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie okrelone §10 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r., Nr 22,
poz. 181 z pón. zm.).
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§14. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze zajêæ poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ, z wyj¹tkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo w szkole, który
przys³uguje w pe³nej wysokoci bez wzglêdu na wymiar zajêæ.

Poz. 1994

2. Za miesi¹ce wakacyjne (lipiec, sierpieñ) wynagrodzenie wyp³aca siê wed³ug redniej urlopowej ustalonej na
podstawie przepisów rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegó³owych
zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, póz. 737
ze zm.).
§15. 1. Nauczycielom nie przys³uguje wynagrodzenie za
czas nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy a tak¿e za
inne okresy, za które na podstawie odrêbnych przepisów nie
przys³uguje wynagrodzenie.
2. Stawkê za jeden dzieñ nie wykonywania pracy z przyczyn okrelonych w ust. 1 ustala siê dziel¹c wszystkie sk³adniki
wynagrodzenia wyp³acane z góry przez 30.
3. Wysokoæ utraconego wynagrodzenia za okresy, o
których mowa w ust. 1, oblicza siê mno¿¹c liczbê dni nie
wykonywania pracy przez stawkê okrelon¹ w ust. 2.
§16. W przypadku rozwi¹zania z nauczycielem stosunku
pracy przed up³ywem roku szkolnego, na który zosta³ ustalony
plan zajêæ, rozliczenie z przydzielonych godzin zajêæ nastêpuje
z dat¹ ustania stosunku pracy z tym, ¿e wszystkie przepracowane miesi¹ce, bez wzglêdu na wymiar zrealizowanych zajêæ,
przys³uguje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowi¹zkowy tygodniowy wymiar godzin zajêæ okrelony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§17. W sprawach nie uregulowanych maj¹ zastosowanie
przepisy ustawy - Karta Nauczyciela oraz przepisy innych
ustaw i aktów prawnych.
§18. Regulamin niniejszy zosta³ uzgodniony z zak³adow¹
organizacj¹ nauczycielskich zwi¹zków zawodowych istniej¹ce
na terenie Gminy Olszówka - Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego Oddzia³ w Olszówce.
§19. Traci moc Uchwa³a Nr XXVI/131/2008 Rady Gminy
Olszówka z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia
regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych,
funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych wiadczeñ ze stosunku pracy w 2009 roku.
§20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§21. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wynagrodzeñ naliczanych od 1 stycznia 2009 roku.
§22. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Olszówka
(-) Pawe³ Lasota
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UCHWA£A Nr XXIV/174/2009 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez gminê W³oszakowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami;
ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 30
ust. 6 i 6a w zwi¹zku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze
zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) po
uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli Rada Gminy W³oszakowice uchwala:
REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ STAWEK I
WARUNKÓW PRZYZNAWANIA I WYP£ACANIA DODATKU
MOTYWACYJNEGO, ZA WYS£UGÊ LAT, FUNKCYJNEGO,
ZA WARUNKI PRACY A TAK¯E SZCZEGÓ£OWE WARUNKI
OBLICZANIA I WYP£ACANIA WYNAGRODZENIA ZA
GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH
ZASTÊPSTW DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W
SZKO£ACH I PRZEDSZKOLU, DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZ¥CYM JEST GMINA W£OSZAKOWICE.
Postanowienia wstêpne
§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina
W³oszakowice,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 1,
3) nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w przedszkolu, szkole/placówce,
4) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
5) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
6) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
7) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
8) Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674, ze zm. ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 1 , poz. 1),
9) rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22 poz. 181, ze
zmianami, ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 42, poz. 257).
Dodatek motywacyjny
§2. 1. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznawany za
osi¹gniêcia w pracy.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) udokumentowane osi¹gniêcia edukacyjne uczniów;
2) osi¹gniêcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach dzia³añ, zwi¹zanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów poprzez kszta³towanie postaw odpowiedzialnoci
za w³asn¹ edukacjê, planowania w³asnej przysz³oci, pracy
nad sob¹ oraz w³aciwych postaw moralnych i spo³ecznych;
4) skuteczne przeciwdzia³anie agresji, patologiom i uzale¿nieniom;
5) aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych opieki, z uwzglêdnieniem ich potrzeb, w szczególnoci w sta³ej wspó³pracy z rodzicami, w³aciwymi instytucjami i osobami wiadcz¹cymi pomoc socjaln¹;
6) inicjowanie i organizowanie imprez oraz uroczystoci szkolnych;
7) udzia³ w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w
przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych;
8) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi w szkole lub placówce;
9) inicjowanie i sta³e prowadzenie nadobowi¹zkowych zajêæ
pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod
nauczania i wychowania we wspó³pracy z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny;
12) skuteczne zarz¹dzanie szko³¹ zapewniaj¹ce ci¹g³y rozwój i
doskonalenie jakoci pracy;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

13) realizacja zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w rodowisku lokalnym.
posiadanie co najmniej dobrej ocenê pracy zawodowej lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
3. Wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych na
dodatki motywacyjne stanowi 3% planowanych dla ka¿dej
szko³y rodków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
4. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany w wysokoci:
4) dla nauczycieli -

do 15%

5) dla wicedyrektora -

do 17%

6) dla dyrektora -

do 20%

pobieranego przez niego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas okrelony nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy
i wyp³acany jest z do³u w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
6. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i
wicedyrektora ustala dyrektor, a dla dyrektora - wójt.
7.
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Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.
Dodatek funkcyjny

§3. 1. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko:

4) dla opiekuna sta¿u -

80 z³.

4. Dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w ust. 2 i
3 przys³uguje równie¿ nauczycielowi, któremu w zastêpstwie
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, czy te¿
wychowawstwo klasy w szkole lub w przedszkolu.
5. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 2 uwzglêdniaj¹c wielkoci szko³y, przedszkola, liczbê uczniów, dzieci i
pracowników, z³o¿onoci zadañ wynikaj¹cych z warunków
lokalnych i rodowiskowych oraz spo³ecznych, w jakich szko³a, przedszkole funkcjonuje ustala:
1) dla dyrektora wójt,
2) dla wicedyrektora oraz nauczyciela dyrektor.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska, wychowawstwa lub funkcji
doradcy metodycznego nauczyciela konsultanta, opiekuna
sta¿u, a jeli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, urlopu dla poratowania
zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia wychowawstwa, funkcji nauczyciela konsultanta, doradcy metodycznego, opiekuna sta¿u z innych powodów, a jeli zaprzestanie
tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego
dnia.
8. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

1) dyrektora szko³y, zespo³u szkó³,
2) wicedyrektora szko³y, zespo³u szkó³,
3) dyrektora przedszkola,

Dodatek za wys³ugê lat

4) nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy,
5) nauczyciela, któremu powierzono funkcjê opiekuna sta¿u,
6) doradcy metodycznego,
7) nauczyciela konsultanta.
2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5
uzale¿niona jest od liczby oddzia³ów i wynosi odpowiednio dla:
1) dyrektora szko³y, zespo³u szkó³, przedszkola do 6 oddzia³ów do 700 z³,
2) dyrektora szko³y, zespo³u szkó³, przedszkola od 7 do 12
oddzia³ów do 900 z³,
3) dyrektora szko³y, zespo³u szkó³, przedszkola powy¿ej 12
oddzia³ów do 1.200 z³,

§4. 1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za
okres urlopu dla poratowania zdrowia z zastrze¿eniem art. 20
ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za
dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy
wskutek choroby lub koniecznoci osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje pocz¹wszy od
pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub
wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w
ci¹gu miesi¹ca,
3.

4) wicedyrektora zespo³u szkó³ do 600 z³.
3. Wysokoæ dodatków dla nauczycieli realizuj¹cych dodatkowe zadania oraz zajêcia w zale¿noci od sprawowanej
funkcji wynosi:
1) dla wychowawcy klasy, grupy -

80 z³,

2) dla doradcy metodycznego -

80 z³,

3) dla nauczyciela konsultanta -

80 z³,

Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry.
Dodatek za warunki pracy

§5. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia warunkach, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art.
34 ust, 2 i 3 Karty Nauczyciela, w wysokoci do 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
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2. Dodatek za warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany
oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych dla
zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ. Dodatek wyp³aca
siê w wysokoci proporcjonalnej, je¿eli nauczyciel realizuje w
warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia tylko czêæ
obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ lub je¿eli jest zatrudniony w
niepe³nym wymiarze zajêæ.
4. Wysokoæ dodatku za warunki pracy dla nauczyciela
ustala dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y - wójt bior¹c pod
uwagê stopieñ trudnoci, uci¹¿liwoci lub szkodliwoci dla
zdrowia realizowanych zadañ lub wykonywanych prac.
5.

Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
Szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw

§6. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿eniem
ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doranych zastêpstw odbywa³a siê w warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla
zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego
zastêpstwa nauczyciela.
2. Dla nauczyciela realizuj¹cego tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4 a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doranego zastêpstwa oblicza
siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach doranego zastêpstwa odbywa siê w
warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, 9 której

Poz. 1995

mowa w ust. 1 i 2, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar zajêæ przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5
godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹
godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w
których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania i koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (1/4 lub gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy
dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za
które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e
byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
§7. Traci moc Uchwa³a Nr XX/143/2008 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê
W³oszakowice.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³oszakowice.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 24 kwietnia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy W³oszakowice
(-) mgr Irena Przezbór
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UCHWA£A Nr XXXI/244/09 RADY GMINY PRZEMÊT
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia
a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6-6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust.
3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr
158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458), art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005
r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz Rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005
r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê
w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr
43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz.
257 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 422) zwanym dalej rozporz¹dzeniem, po uzgodnieniu z organizacjami zwi¹zkowymi w dniu 22
kwietnia 2009 roku uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat i za
warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szko³ach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminê Przemêt:
1. wysokoæ stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat i za warunki pracy oraz szczegó³owe
warunki przyznawania tych dodatków;
2. szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw;
3. wysokoæ i warunki wyp³acania nagród ze specjalnego
funduszu nagród;
4. wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
zasady jego przyznawania i wyp³acania.
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:

1. szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole lub szko³ê,
dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Przemêt;
2. dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 1;
3. roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y - od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego;
4. klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê;
5. uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka;
6. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin nauczycieli wymienionych w §1;
7. kwocie bazowej - nale¿y przez to rozumieæ wynagrodzenie
nauczyciela kontraktowego z wykszta³ceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym okrelone przepisami Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oraz wynagradzania za pracê
w dniu wolnym pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z 2006 r. Nr
43, poz. 293 z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz.
257 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 422).
ROZDZIA£ I
Dodatek motywacyjny
§3. 1. W danej placówce tworzy siê fundusz dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli w wysokoci 2% kwoty bazowej pomno¿onej przez liczbê etatów kalkulacyjnych - miesiêcznie.
2. W danej placówce tworzy siê fundusz dodatku motywacyjnego dla dyrektora w wysokoci 5% kwoty bazowej miesiêcznie.
3. Dodatek motywacyjny jest ruchom¹ czêci¹ wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu
okrelonego w ust. 1 w zale¿noci od osi¹ganych wyników w
pracy.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê dwa razy w roku
szkolnym:
a) do 30 wrzenia - na pierwsze pó³rocze nowego roku
szkolnego w oparciu o wyniki pracy w poprzednim pó³ro-
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czu na podstawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego,

e) aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
szko³y.

b) do 28 lutego - na drugie pó³rocze danego roku szkolnego w
oparciu o wyniki pracy w poprzednim pó³roczu na podstawie
kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego.

7. Dyrektorzy szkó³ otrzymuj¹ dodatek motywacyjny w
oparciu o kryteria z ust.6 oraz dodatkowo za efekty pracy w
zakresie:

5. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje na
pimie dyrektor, a dyrektorowi szko³y dodatek motywacyjny
przyznaje na pimie Wójt Gminy Przemêt - w ramach posiadanych rodków finansowych.

a) osi¹gania przez szko³ê dobrych i bardzo dobrych wyników
nauczania i wychowania oraz udzia³u uczniów konkursach,
olimpiadach i zawodach,

6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów
potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym
stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub
zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym
pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych i powierzonych obowi¹zków,
3) posiadanie conajmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej
oceny dorobku zawodowego,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w
szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b) wzorowej organizacji pracy szko³y,
c) inicjowania publicznych dzia³añ rady pedagogicznej, s³u¿¹cych podnoszeniu jakoci pracy szko³y,
d) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
e) wspó³pracy ze rodowiskiem lokalnym,
f) przestrzegania prawa pracy w realizacji funkcji kierownika
zak³adu pracy, w tym wspó³dzia³anie z organami szko³y.
8. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ II
Dodatek funkcyjny
§4. 1. Ustala siê wysokoæ dodatku funkcyjnego dla stanowisk:
1) dyrektor szko³y licz¹cej:
a) do 10 oddzia³ów - 15% - 65% kwoty bazowej,
b) od 10 do 20 oddzia³ów 25% - 75% kwoty bazowej,
c) powy¿ej 20 oddzia³ów 35% - 95% kwoty bazowej;
2) wicedyrektor szko³y - 15% - 40% kwoty bazowej;
3) wychowawca klasy - 8% kwoty bazowej;
4) kierownik szkolenia praktycznego - 10% -30% kwoty bazowej;
5) opiekun sta¿u - 5% kwoty bazowej.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dyrektorów szkó³ okrela Wójt Gminy Przemêt, w pozosta³ych przypadkach, bior¹c
pod uwagê zakres i stopieñ z³o¿onoci przydzielonych zadañ,
wysokoæ dodatku ustala dyrektor szko³y w ramach rodków
bud¿etowych przyznanych szkole.
3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a
je¿eli powierzenie to nast¹pi³o w pierwszym dniu miesi¹ca od tego dnia.
4. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 nie
przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach,
za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie
tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.
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ROZDZIA£ V

5. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
ROZDZIA£ III
Dodatek za warunki pracy
§5. 1. Do otrzymania dodatku za pracê w trudnych warunkach uprawnieni s¹ nauczyciele prowadz¹cy indywidualne
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego oraz nauczyciele prowadz¹cy zajêcia dydaktyczne w
klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych.
2. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1 wynosi
15% stawki godziny przeliczeniowej wynikaj¹cej z osobistego zaszeregowania nauczyciela w przypadku nauczycieli
prowadz¹cych indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego oraz 10% stawki osobistego zaszeregowania w przypadku nauczycieli prowadz¹cy
zajêcia dydaktyczne w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych.
ROZDZIA£ IV
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw
§6. 1. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
godzin nauczyciela uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar
godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin, z tym,
¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5
godziny liczy siê za pe³n¹ godziny.
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy
oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub
koñcz¹ w rodku tygodnia, za podstawê ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym szko³y.
3. Przydzielaj¹c godziny doranych zastêpstw dyrektor
szko³y bierze pod uwagê przede wszystkim kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia tego typu zajêæ. Wysokoæ wynagrodzenia za godziny doranych zastêpstw ustala siê zgodnie
z ust. 1.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
5. Godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw rozlicza siê na druku, którego wzór ustala dyrektor
szko³y.

§7. 1. Na nagrody dla nauczycieli w ramach specjalnego
funduszu nagród przeznacza siê 1% planowanych rodków na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli z tym, ¿e:
1) 80% tego funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora,
2) 20% tego funduszu przeznacza siê na nagrody Wójta
Gminy Przemêt.
2. Nagroda, o której mowa w ust.1 mo¿e byæ przyznana
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole conajmniej roku,
który posiada wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy pedagogicznej oraz
spe³nia odpowiednio conajmniej 3 z nastêpuj¹cych kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w
sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje dzia³alnoæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach
powiatowych lub wojewódzkich i ogólnopolskich
olimpiad i konkursów przedmiotowych, zajêciem
przez uczniów (zespó³ uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przegl¹dach i festiwalach powiatowych i udzia³em w fina³ach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoci w
nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoci szkolne lub rodowiskowe,
f) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek,
udzia³ uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach,
wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i
wypoczynkowe,
h) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y,
i)

osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

2) w zakresie pracy opiekuñczej:
a) zapewnia pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom
bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej,
pochodz¹cym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu zapobieganie i
zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wród dzieci
i m³odzie¿y, w szczególnoci narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje wspó³pracê szko³y lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policj¹, organizacjami i
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stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii spo³ecznej i
niedostosowania spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y,
d) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y lub placówki,
rozwija formy wspó³dzia³ania szko³y lub placówki z
rodzicami,
3) w zakresie dzia³alnoci pozaszkolnej, polegaj¹cej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela.
3.
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Nagrody nauczycielom przyznaj¹:

1) dyrektor szko³y - ze rodków, o których mowa w ust. 1.1,
2) Wójt Gminy Przemêt - ze rodków, o których mowa w ust.
1.2-z w³asnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szko³y,
rady rodziców, rady pedagogicznej lub organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny.
4. Nagrody, o których mowa w §7 przyznaje siê g³ównie
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szko³y za zgod¹ organu prowadz¹cego mo¿e
przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.
5. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Przemêt
powinien zawieraæ w uzasadnieniu konkretne i wymierne
efekty pracy nauczyciela lub dyrektora - w odniesieniu do
kryteriów ustalonych w ust. 2.
ROZDZIA£ VI
Dodatek mieszkaniowy i dodatek za wys³ugê lat
§8. 1. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zale¿y od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela i wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 3%,
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 4%,
3) przy trzech osobach w rodzinie - 5%,
4) przy czterech osobach i wiêcej w rodzinie - 6%
minimalnego wynagrodzenia.
2. Do cz³onków w rodzinie, o których mowa w ust. 1
zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
wspó³ma³¿onka oraz dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego
wy³¹cznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem i stale z nim zamieszkuj¹cemu przys³uguje tylko
jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 1. Ma³¿onkowie
wspólnie okrelaj¹ szko³ê, która bêdzie im wyp³acaæ ten
dodatek.

4. Nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch placówkach
owiatowych przys³uguje równie¿ tylko jeden nauczycielski
dodatek mieszkaniowy. Nauczyciel okrela szko³ê, która bêdzie wyp³acaæ ten dodatek mieszkaniowy.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela a w przypadku, o którym mowa w ust.
3, na wspólny wniosek wspó³ma³¿onków.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
lokalu mieszkaniowego.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy a tak¿e w okresach:
a) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego i okresowej s³u¿by wojskowej,
d) korzystania z urlopu wychowawczego.
9. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szko³y a dyrektorowi szko³y Wójt Gminy Przemêt.
10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z
góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§9. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie, chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek
choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia
spo³ecznego.
§10. Traci moc Uchwa³a Nr XXIV /191/08 Rady Gminy
Przemêt z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e
wysokoci szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania
dodatku mieszkaniowego.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Przemêt.
§12. Uchwa³a ma zastosowanie do wynagrodzeñ od 1
stycznia 2009 roku.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(-) Zenon Klecha
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1997
UCHWA£A Nr 174/09 RADY GMINY W£ADYS£AWÓW
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, lenego i od nieruchomoci oraz okrelenia inkasentów
i wysokoci ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 68 poz. 449), art. 6 ust.
12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z
pón. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 136, poz. 969
z pón. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002
r. o podatku lenym (tekst jednolity Dz.U. Nr 200 poz. 1682),
Rada Gminy W³adys³awów uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Pobór podatku rolnego, lenego i od nieruchomoci na terenie gminy W³adys³awów odbywa³ siê bêdzie w
drodze inkasa.

3. Poboru podatków, o których mowa w ust. 1 dokonuj¹
inkasenci, którzy otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w
wysokoci 15% faktycznie zainkasowanej kwoty i 150,00 z³
kwartalnie w formie rycza³towej.
§2. Wyp³ata wynagrodzenia, o którym mowa w §1, dokonywana bêdzie raz na kwarta³, do 20-go nastêpnego miesi¹ca
po up³ywie terminu p³atnoci raty podatków o których mowa
w §1 ust. 1.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr 21/02 z dnia 23
grudnia 2002 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków
i op³at.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Inkasentami okrela siê so³tysów poszczególnych wsi
so³eckich gminy W³adys³awów wg za³¹cznika nr 1.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(-) Krystyna Michalak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 174/09
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
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1998
UCHWA£A Nr XXIV/158/09 RADY GMINY PAKOS£AW
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz z art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz.
674 ze zm.) Rada Gminy Pakos³aw uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin wynagradzania nauczycieli okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, a tak¿e nagród i niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w
szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Pakos³aw.
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest gmina,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 1,
3) nauczycielach  rozumie siê przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w jednostkach, o których mowa
w pkt 1,
4) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
5) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
6) uczniu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
7) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel
naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku,
je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecnoci w
pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub
koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytu³u zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
4. Dodatek za wys³ugê wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§4. Dodatek motywacyjny
1. W ka¿dej szkole, na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
przeznacza siê corocznie rodki finansowe w wysokoci
5% sumy wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli danej
szko³y.
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest spe³nienie przes³anek z §6 rozporz¹dzenia, a w szczególnoci:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno  wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
2) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,

8) Karcie Nauczyciela  rozumie siê przez to ustawê z dnia 26
stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.),

3) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów
potrzebuj¹cych szczególnej opieki,

9) Rozporz¹dzeniu  rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r.
w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22,
poz. 181 ze zm.).

4) organizowanie dodatkowych zajêæ edukacyjnych dla
uczniów,

§3. Dodatek za wys³ugê lat
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje w wysokoci i na
zasadach okrelonych w Karcie Nauczyciela oraz rozporz¹dzeniu, z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 2-4.

5) posiadanie conajmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
6) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
7) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
8) aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
szko³y,
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9) kultywowania tradycji regionalnych,
10) opieka i prowadzenie dzieciêcych i m³odzie¿owych
zespo³ów oraz klubów.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie
d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy.
4. Wysokoæ indywidualnego dodatku dla nauczyciela nie
mo¿e przekroczyæ 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala
dyrektor szko³y, a dla dyrektora Wójt Gminy.
6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
7. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresach nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresach urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach za które nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.
§5. Dodatek funkcyjny
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko Dyrektora
Szko³y, Przedszkola, przys³uguje dodatek funkcyjny w nastêpuj¹cych wysokociach:
-

Dyrektorzy Szkó³ Podstawowych do 35 % wynagrodzenia zasadniczego,

-

Dyrektor Gimnazjum do 40 % wynagrodzenia zasadniczego,

-

Dyrektorzy Przedszkoli do 30 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie. W tych
przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego okresu pe³nienia tych obowi¹zków i ganie z pierwszym dniem
miesi¹ca nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nienia tych
obowi¹zków.
3. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi z
tytu³u sprawowania funkcji:
1) opiekuna sta¿u, w wysokoci 40 z³,
2) wychowawcy klasy, w wysokoci 70 z³,
3) doradcy metodycznego lub nauczyciela  konsultanta
w wysokoci 20 z³.
4. Dodatek funkcyjny dla Dyrektorów ustala Wójt. Przy ustalaniu wysokoci dodatku, o którym mowa w ust. 1 uwzglêdnia siê miêdzy innymi wielkoæ szko³y, jej warunki organizacyjne, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z pe³nienia funkcji
kierowniczej, wyniki pracy szko³y.
5. Dodatek funkcyjny nauczycielom przyznaje Dyrektor, a
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
w zastêpstwie dodatek przyznaje Wójt.
6. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel

Poz. 1998

zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do
których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie
pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
§6. Dodatek za warunki pracy
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z
tytu³u pracy w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach pracy
okrelonych w przepisach §8 i §9 rozporz¹dzenia.
2. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzale¿niona
jest od:
1) stopnia trudnoci i uci¹¿liwoci dla zdrowia realizowanych prac lub zajêæ,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o
których mowa w ust. 1.
3. Wysokoæ dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor, a dla dyrektora  Wójt.
4. Wysokoæ dodatku za warunki pracy wynosi od 2,00 z³ do
4,00 z³ za ka¿d¹ godzinê lekcyjn¹ realizowan¹ w tych
warunkach.
5. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u w okresach
miesiêcznych.
6. Dodatek za warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany
oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
§7. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doranych zastêpstw
1. Za godziny ponadwymiarowe i doranych zastêpstw przydzielonych zgodnie z art. 35 ust. 1  2a Karty Nauczyciela
nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie wyp³acane
wed³ug stawki osobistego wynagrodzenia tego nauczyciela z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala
siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z
dodatkami za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach
ponadwymiarowych odbywa³a siê w warunkach trudnych
lub uci¹¿liwych) przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje siê mno¿¹c
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z
zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny
liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê
z do³u.
5. Zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe stosuje siê odpowiednio do godzin doranych zastêpstw.
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§8. Nagrody
1. Fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno  wychowawcze wynosi 1% planowanych rocznych
wynagrodzeñ osobowych nauczycieli.

Poz. 1998

7) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i
wypoczynkowe,
8) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y,

2. Z bud¿etu Gminy przyznawane s¹ nagrody Wójta, a z
bud¿etu szkó³ nagrody Dyrektora Szko³y.

9) osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

3. Dyrektorzy szkó³ wydzielaj¹ w bud¿ecie szko³y fundusz
nagród Dyrektora Szko³y w wysokoci 0,7% planowanych
rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli.

10) wyró¿nia siê w realizacji zadañ wynikaj¹cych z planu
rozwoju szko³y,

4. Wójt Gminy Pakos³aw przygotowuj¹c bud¿et, ustala fundusz nagród Wójta w wysokoci 0,3% planowanych ³¹cznie
we wszystkich szko³ach rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli. Tak ustalona kwota nagród oraz pochodne od niej pozostaj¹ w owiatowej rezerwie celowej w
bud¿ecie Gminy. Przyznanie nagrody powoduje zwiêkszanie planu wydatków szko³y zatrudniaj¹cej nagrodzonego.
Wyp³aty nagrody dokonuje szko³a.
5. Nagrody, o których mowa w ust. 2, s¹ przyznawane z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda mo¿e byæ przyznana w innym terminie.
6. Wysokoæ nagród Dyrektora, o których mowa w ust. 2
ustala Dyrektor szko³y.
7. Wysokoæ nagród Wójta, o których mowa w ust. 2 ustala
Wójt Gminy Pakos³aw.
8. Nagroda Dyrektora Szko³y mo¿e byæ przyznawana nauczycielowi, który posiada conajmniej dobr¹ ocenê pracy pedagogicznej oraz spe³nia odpowiednio conajmniej 3 z
wymienionych poni¿ej kryteriów, a nagroda Wójta Gminy
mo¿e byæ przyznana nauczycielowi, który posiada wyró¿niaj¹ca ocenê pracy pedagogicznej oraz spe³nia odpowiednio co najmniej 4 z wymienionych kryteriów:
1) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w
sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,
2) podejmuje dzia³alnoæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
3) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach II
stopnia (okrêgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajêciem przez
uczniów (zespó³ uczniów) I-III miejsca w konkursach,
zawodach, przegl¹dach, festiwalach wojewódzkich,
ogólnopolskich,
4) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoci w
nauce,
5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoci szkolne lub rodowiskowe, takie jak: nadanie szkole imienia,
wrêczenia sztandaru, dni patrona szko³y,
6) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole przez organizowanie wycieczek, udzia³u uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i
spotkaniach,

11) zapewnia pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom
bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej,
pochodz¹cych z rodzin ubogich lub patologicznych,
12) prowadzi dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu zapobieganie i
zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wród dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoci narkomanii i alkoholizmu,
13) organizuje wspó³pracê szko³y z jednostkami systemu
ochrony zdrowia, Policj¹, organizacjami stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii spo³ecznej i dostosowania
spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y,
14) wyró¿nia siê w realizacji zadañ zwi¹zanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeñstwa w czasie zajêæ organizowanych przez szko³ê,
15) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y, rozwija
formy wspó³dzia³ania szko³y z rodzicami,
16) bierze udzia³ w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
17) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela.
9. Nagroda Wójta Gminy mo¿e byæ przyznana dyrektorom
szkó³, którzy uzyskali znacz¹ce efekty pracy w zakresie:
1) osi¹gania przez szko³ê bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udzia³u uczniów w
konkursach, olimpiadach i zawodach miêdzyszkolnych,
regionalnych i krajowych,
2) bardzo dobrej organizacji pracy szko³y,
3) prawid³owego gospodarowania rodkami finansowymi,
4) dba³oci o infrastrukturê szkoln¹,
5) inicjowania ró¿norodnych dzia³añ rady pedagogicznej
s³u¿¹cych podnoszeniu jakoci pracy szko³y,
6) prawid³owej organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y w placówce,
7) organizowanie samokszta³cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
8) wspó³pracy ze rodowiskiem, rodzicami.
10. Nagrody Dyrektora mog¹ byæ przyznawane nauczycielom
po przepracowaniu w szkole conajmniej 2 lat, natomiast
nagrody Wójta Gminy Pakos³aw mog¹ byæ przyznawane
nauczycielom nie pe³ni¹cym funkcji Dyrektora po przepracowaniu w szkole, co najmniej 3 lat.
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11. Z inicjatyw¹ przyznania nagród Wójta Gminy wystêpuje:
1) Dyrektor Szko³y  dla nauczyciela zatrudnionego w
szkole,
2) Wójt Gminy  dla dyrektora szko³y.
Ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu nagrody oraz jej wysokoci podejmuje Wójt Gminy Pakos³aw.
12. Z inicjatyw¹ przyznania nagrody dyrektora szko³y wystêpuje:

§9. Przepisy szczególne
1. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze godzin przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ okrelonego w umowie o pracê.
2. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla
jego ustalenia.
§10. Traci moc uchwa³a Nr XIX/122/08 Rady Gminy Pakos³aw z dnia 17 padziernika 2008 roku w sprawie: ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli.

1) Dyrektor Szko³y,

§11

2) Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców.
Przyznanie nagrody winno byæ poprzedzone uzyskaniem
opinii Rady Pedagogicznej.
Opinia nie jest wymagana, je¿eli z inicjatyw¹ przyznania
nagrody wyst¹pi³a Rada Pedagogiczna.
Ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu nagrody oraz jej wysokoci podejmuje Dyrektor Szko³y.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§12. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 22 stycznia 2009
roku.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Miros³aw Biechowiak

1999
UCHWA£A Nr XXVI/190/09 RADY GMINY SIEDLEC
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach
owiatowych prowadzonych przez Gminê Siedlec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271,
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz.U. z 2007 r. Nr 17, poz. 5, Nr
80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.
1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz.U. z 2008 r. Nr
145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.
1) Rada Gminy Siedlec w uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodo-

wymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli gminy Siedlec uchwala co
nastêpuje:
§1. Ustala siê Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Siedlec w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jego
og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(-) Andrzej Kamierczak
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXVI/190/09
Rady Gminy Siedlec
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach owiatowych
prowadzonych przez Gminê Siedlec

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKO£ACH I PLACÓWKACH OWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ SIEDLEC
§1. 1) wysokoæ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe
warunki przyznawania tych dodatków,

za w³asn¹ edukacjê, planowanie w³asnej przysz³oci, pracy
nad sob¹ oraz w³aciwych postaw moralnych i spo³ecznych;

2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw,

3) skuteczne przeciwdzia³anie agresji, patologiom i uzale¿nieniom;

3) wysokoæ i warunki wyp³acania nagród i innych wiadczeñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) szkole  rozumie siê przez to szko³ê, przedszkole lub
placówkê owiatow¹ prowadzon¹ przez Gminê Siedlec
albo zespó³ szkó³, przedszkoli i placówek,
2) pracodawcy  rozumie siê przez to szko³ê, b¹d w zale¿noci od kontekstu  dyrektora szko³y albo inn¹ osobê
wyznaczon¹ do dokonywania czynnoci w sprawach z
zakresu prawa pracy,
3) nauczycielach  rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych prze danego pracodawcê,
4) Rozporz¹dzeniu  rozumie siê przez to rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z pón. zm.) w sprawie
wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy.
§3. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³ i
przedszkoli.
§4. 1. Nauczycielom dodatek za wys³ugê lat przys³uguje
na zasadach okrelonych w art. 33 Karty Nauczyciela.
2. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§5. 1. Na wyp³aty dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, ³¹cznie z dyrektorami szkó³, przeznacza siê w skali roku
rodki finansowe w wysokoci 50 tys. z³ gwarantowanej w
planach finansowych szkó³.
2. Do szczegó³owych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego nale¿¹:
1) udokumentowane osi¹gniêcia edukacyjne uczniów w szczególnoci osi¹gniêcia uczniów, potwierdzone w turniejach
i olimpiadach oraz w innych obszarach dzia³añ, zwi¹zanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
2) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów poprzez kszta³towanie postaw odpowiedzialnoci

4) aktywne i efektywne dzia³ania na rzecz uczniów potrzebuj¹cych opieki, z uwzglêdnieniem ich potrzeb, w szczególnoci w sta³ej wspó³pracy z rodzicami, w³aciwymi instytucjami i osobami wiadcz¹cymi pomoc socjaln¹;
5) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystoci szkolnych;
6) udzia³ w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w
przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach
publicznych;
7) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi w szkole;
8) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
10) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod
nauczania i wychowania we wspó³pracy z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami
wspomagaj¹cymi;
12) realizacja zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w rodowisku lokalnym.
2. Przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom szkó³
warunkuje ponadto:
1) skuteczne zarz¹dzanie szko³¹, zapewniaj¹ce ci¹g³y rozwój
i doskonalenie jakoci jej pracy;
2) w³aciw¹ wspó³pracê z organem prowadz¹cym i nadzoruj¹cym szko³ê;
3) wspó³dzia³anie z organami szko³y i zwi¹zkami zawodowymi;
4) osi¹gniêcia szko³y w pracy dydaktyczno-wychowawczej i
opiekuñczej;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadañ, samokszta³ceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej;
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7) zaanga¿owanie i uzyskiwane wyniki pracy;
8) merytoryczne i ¿yczliwe za³atwianie spraw osobowych
pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców;
9) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych;
10) promocja szko³y na zewn¹trz.

c) za sprawowanie funkcji kierownika filii przewidziane w
statucie szko³y
od 155 z³ do 310 z³
d) za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy:
- szko³y podstawowej

od 23 z³ do 52 z³

- gimnazjum

od 23 z³ do 52 z³

§6. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 5% i wy¿szy ni¿ 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.

e) za sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u, nauczyciela
doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta
od 11 z³ do 52 z³.

2. Comiesiêczny dodatek motywacyjny przyznaje siê na
czas okrelony, nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6
miesiêcy, w wysokoci od 95  520 z³

§10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §7 powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli powierzenie to
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.

3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania
warunków, o których mowa w §5, ustala dyrektor, a w
stosunku dla dyrektora  Wójt Gminy.
4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
5. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas nie
realizowania przez nauczyciela i dyrektora godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych z powodu przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.
§7. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego pracodawca uwzglêdnia w szczególnoci wielkoæ szko³y, jej warunki organizacyjne, liczbê stanowisk kierowniczych w szko³ach i
z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych ze stanowiska kierowniczego
lub pe³nionej funkcji.
§8. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielowi oddzielnie za ka¿d¹ sprawowan¹ funkcjê i zajmowane stanowisko.
§9. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego okrelona jest
poni¿ej:
1) przedszkola
a) za stanowisko dyrektora przedszkola licz¹cego 2 oddzia³y
260  400 z³
b) za stanowisko dyrektora przedszkola licz¹cego 3 oddzia³y i wiêcej
410  520 z³
c) za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy (oddzia³u)
przedszkolnej
23 - 50 z³
2) szko³y:
a) za stanowisko dyrektora szko³y:
- czêæ sta³a w wysokoci

700 z³

- czêæ uzale¿niona od liczby oddzia³ów:
-

za ka¿dy oddzia³ klasy 0

40 z³

-

za ka¿dy oddzia³ szko³y podstawowej

50 z³

-

za ka¿dy oddzia³ gimnazjum

60 z³

-

dyrektorzy, którzy nie maj¹ zastêpców

100 z³

b) za stanowisko zastêpcy dyrektora szko³y 50% ³¹cznej
kwoty dodatku dyrektora,

2. Dodatki funkcyjne, nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³
pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych
powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru
zatrudnienia za czas choroby i zasi³ku z funduszu ubezpieczeñ
spo³ecznych.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z do³u, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
5. Nauczycielom uprawnionym w przypadku zbiegu prawa do dwóch dodatków przys³uguje tylko jeden korzystniejszy
dodatek, z wyj¹tkiem dodatku dla opiekuna sta¿u.
§11. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doranego zastêpstwa oblicz siê, z zastrze¿eniem ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy,
je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doranego
zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4A Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doranego zastêpstwa oblicza
siê, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach doranego zastêpstwa odbywa siê w
warunkach trudnych lub uci¹¿liwych) przez miesiêczn¹ liczbê
godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
§12. Do wynagrodzenia za godziny doranych zastêpstw
stosuje siê odpowiednio §11, równie¿ wtedy, gdy nauczyciel zastêpuj¹cy jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze
zajêæ.
§13. Nauczycielom przys³uguje dodatek za warunki pracy
z tytu³u pracy w trudnych warunkach okrelonych w przepi-
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sach §8 i 9 rozporz¹dzenia w wysokoci 25% otrzymywanego
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
1. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje w
szczególnoci:

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzale¿nione jest w szczególnoci od:
a) posiadania wyró¿niaj¹cej oceny pracy,

1) nauczycielom pracuj¹cym w szko³ach niebêd¹cych szko³ami specjalnymi, które prowadz¹ zajêcia w klasach
specjalnych,

b) otrzymania w danym roku szkolnym lub w roku poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego,
przez co najmniej 6 miesiêcy,

2) nauczycielom szkó³ niebêd¹cych szko³ami specjalnymi,
którzy prowadz¹ nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do nauczania specjalnego.

c) legitymowania siê wybitnymi osi¹gniêciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuñczej.

2. Dodatek za pracê w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach
wyp³aca siê z do³u.
3. Dodatek za pracê w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach
przys³uguje nauczycielom w okresie faktycznego wykonywania pracy, za któr¹ dodatek jest zwi¹zany oraz w okresie
niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie liczone jak okres urlopu wypoczynkowego.

4.

Nagrody nauczycielowi przyznaje:

a) ze rodków, o których mowa w ust.2 pkt a  dyrektor,
b) ze rodków, o których mowa ust.2 pkt b  Wójt Gminy
5. Nagrody przyznawane s¹ nauczycielom pracuj¹cym w
placówkach owiatowych prowadzonych przez gminê z w³asnej inicjatywy organu prowadz¹cego lub na podstawie
umotywowanego wniosku:

4. Dodatek wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli nauczyciel realizuje
w warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ.

a) dyrektora placówki, po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej,

5. Dodatek wyp³aca siê w wysokoci proporcjonalnej, je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ lub, je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze
zajêæ.

d) wizytatora kuratorium owiaty,

6. Wysokoæ dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela
 dyrektor, a dla dyrektora  Wójt Gminy.
§14. 1. Tworzy siê specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokoci 1% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeñ nauczycieli, z przeznaczeniem na nagrody przyznawane przez
Wójta Gminy i dyrektorów placówek owiatowych.

b) rady pedagogicznej placówki,
c) rady szko³y lub rady rodziców,

e) Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego  Oddzia³ w Siedlcu.
6. W uzasadnionych przypadkach nagrody te, mog¹ byæ
przyznawane w innym ni¿ okrelony w ust. 7 poni¿ej - terminie
z tym, ¿e w takim przypadku dyrektor mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê za zgod¹ Wójta Gminy.
7. Wnioski o przyznanie nagrody nale¿y sk³adaæ do 10
wrzenia ka¿dego roku, a ich rozpatrzenie nast¹pi najpóniej
do dnia wiêta Edukacji Narodowej.
8. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole conajmniej jednego roku.

2. Dokonuje siê podzia³u rodków wymienionych w ust.1
w nastêpuj¹cy sposób:

§15. 1. Treæ regulaminu zosta³a uzgodniona ze zwi¹zkami zawodowymi.

a) 80% rodków przeznacza siê na nagrody do dyspozycji
dyrektorów placówek owiatowych,

2. Zmiany regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym
do jego ustalenia.

b) 20% rodków przeznacza siê na nagrody gminy,
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2000
UCHWA£A Nr 247/XXVI/09 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 209/XXIII/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie okrelenia
zasad zbywania, nabywania i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych, oraz zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych
i u¿ytkowych na terenie gminy Wieleñ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie 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. 1111)
i art. 34 ust. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281,
poz. 1782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr
175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600
i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008
r. Nr 59, poz. 369) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co
nastêpuje:

§1. W uchwale Nr 209/XXIII/08 Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 22 grudnia 2008 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §5 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
4) Mê¿yk 2;
2) §6 otrzymuje brzmienie:
§6. Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabywaniu lokali
u¿ytkowych ich dzier¿awcom, je¿eli umowa dzier¿awy by³a
zawarta na czas nieokrelony lub na czas okrelony conajmniej 5 lat i trwa³a co najmniej 5 lat.
3) §8 skrela siê.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wielenia.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Jacek Frê

2001
UCHWA£A Nr XXXII/249/2009 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: przyjêcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolsztyn na lata 2009-2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1519 z póniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z pón. zm.) uchwala siê, co
nastêpuje:

§1. Rada Miejska przyjmuje Program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Wolsztyn na lata 2009-2015.
ROZDZIA£ I
Ocena aktualnego stanu mieszkalnictwa
Na dzieñ 30.09.2008 r. Gmina posiada 630 mieszkañ komunalnych o czynszu regulowanym w 101 budynkach.
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Wykres nr 1: Podzia³ mieszkañ wg w³asnoci budynków

Lokalizacja budynków, w których znajduj¹ siê mieszkania
komunalne:
- 46 budynków komunalnych w miecie,

- 21 budynków komunalnych na terenach wiejskich,
- 32 budynki Wspólnot w miecie,
- 2 budynki Wspólnot na terenach wiejskich.

Wykres nr 2: Podzia³ mieszkañ wg lokalizacji

Akty prawne oraz Polityka Mieszkaniowa Gminy, stanowi¹
podstawê do podejmowania zadañ inwestycyjnych i remontowych. Poprzez adaptacjê budynków, podzia³ du¿ych mieszkañ na funkcjonalne mniejsze oraz budowê budynku komunalnego - Berzyna 9a, w okresie 10-ciu lat ZGM wykona³ 60
samodzielnych lokali (w tym 57 mieszkañ). Równoczenie, w
ramach inwestycji gminnych, wybudowano 4 budynki komunalne na Berzynie oraz adaptowano budynki: przy ul. 5
Stycznia (by³y ¿³obek), ul. Kolejowej 8. £¹cznie uzyskano
dodatkowo 56 mieszkañ.
Realizuj¹c strategiê modernizacji, renowacji i kapitalnych
remontów, maj¹cych na celu poprawê standardu i stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, corocznie przygotowywane s¹ programy remontowe.
Efektem dzia³añ jest systematyczne poprawianie warunków zamieszkiwania, a standard wyposa¿enia lokali komunalnych przedstawia siê nastêpuj¹co:

 instalacja wodna:
-

sieæ wodoci¹gowa

-

ujêcia lokalne

624 mieszkañ 99,0%
6 mieszkañ

 kanalizacja:
-

sieæ kanalizacyjna

-

szamba

620 mieszkañ 98,4%
10 mieszkañ

 gaz:
-

sieæ gazowa

566 mieszkañ 89,8%

 ogrzewanie:
-

sieæ c.o.

80 mieszkañ

-

kot³ownie lokalne c.o.

202 mieszkañ

-

ogrzewanie piecowe

348 mieszkañ
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 ciep³a woda:
-

sieciowa

49 mieszkañ 7,7%

Zasoby mieszkaniowe Gminy Wolsztyn  stan na 30 czerwca 2008 roku  za³¹cznik nr 1
ROZDZIA£ II
Cel generalny i cele pomocnicze polityki mieszkaniowej
gminy.
1.

Poz. 2001
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Cel generalny.

G³ówny cel polityki mieszkaniowej gminy zosta³ wyznaczony na podstawie analizy jej najistotniejszych problemów:
- koniecznoci utrzymania dobrych  ogólnych wskaników
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, przy ograniczonych mo¿liwociach rozwojowych tak w zakresie wolnych
terenów, jak i róde³ finansowania,
- hierarchizacji sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
- koniecznoci likwidacji substandardu mieszkaniowego.
G³ównym zadaniem polityki mieszkaniowej gminy jest
tworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania istniej¹cych zasobów mieszkaniowych i infrastruktury technicznej,
eliminowanie sytuacji ekstremalnych oraz takie modyfikowanie systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, aby otworzyæ szanse rozwi¹zania tych problemów w mo¿liwie najkrótszym czasie.
Takie podejcie pozwoli na:

A) Ekonomizacji zarz¹dzania zasobami mieszkaniowymi, z
priorytetem dla dzia³añ zapewniaj¹cych nale¿yte techniczne utrzymanie substancji mieszkaniowej, w celu zahamowania procesu degradacji budynków mieszkalnych;
B) Odtwarzania ubytków lokali mieszkalnych (wyburzenia,
modernizacja, zamiana na us³ugowe itp.);
C) Zwiêkszania efektywnoci zamieszkiwania, poprzez promocjê zamiany mieszkañ, w celu dostosowania warunków
mieszkaniowych najemców do ich mo¿liwoci finansowych;
D) Realizacji nowych mieszkañ pozwalaj¹cych utrzymaæ priorytety wskaników zaspokojenia potrzeb oraz przeciwdzia³aj¹cych starzeniu siê spo³eczeñstwa;
E) Likwidacji substandardu mieszkaniowego.
Jako cele g³ówne wyznacza siê:
- stosowanie zasady równoci mieszkañców gminy,
- pobudzenie inwestycji mieszkaniowych,
- stworzenie systemu budownictwa komunalnego,
- stworzenie rynku mieszkaniowego,
- wypracowanie zasad pomocy mieszkaniowej dla najubo¿szej ludnoci gminy,
- okrelenie systemu obs³ugi administracyjnej budynków.
2.

Cele pomocnicze  strategie mieszkaniowe.

Osi¹gniêcie podstawowego celu polityki mieszkaniowej
gminy oraz jej celów g³ównych uwarunkowane bêdzie realizacj¹ celów pomocniczych, czyli strategii mieszkaniowych.

- prowadzenie systematycznej analizy i dokonanie oceny
stanu istniej¹cego,

Cele te nale¿y podzieliæ na dwie podstawowe grupy dzia³añ:

- rozpoznanie problemów i zadañ, niezbêdnych do jego
poprawy,

A) Dzia³ania (strategie) zwi¹zane z gospodarowaniem istniej¹cymi zasobami mieszkaniowymi gminy.

- okrelenie dostêpnych rodków i mo¿liwoci za pomoc¹, których mo¿liwe bêdzie osi¹gniêcie zak³adanych
celów.

B) Dzia³ania (strategie) zwi¹zane z powiêkszaniem zasobów
mieszkaniowych gminy.

Korzyci p³yn¹ce z przyjêcia takiego podejcia do zagadnieñ mieszkaniowych doprowadz¹ w efekcie do:

ROZDZIA£ III

- lepszego wykorzystania dostêpnych rodków,
- optymalnego okrelenia priorytetów inwestycyjnych,
- lepszej koordynacji realizowanych projektów,
- usprawnienia kontaktów pomiêdzy w³adzami gminy, a jej
mieszkañcami.
Polityka mieszkaniowa gminy to akceptowane priorytety,
sposoby, metody i odpowiedni dobór narzêdzi, które stosowane w ¿yciu codziennym zapewni¹ w³aciwe warunki zamieszkiwania ludnoci gminy.
Podstawowy cel polityki mieszkaniowej gminy to techniczno  moralna odnowa zasobów mieszkaniowych gminy, stwarzaj¹ca mo¿liwoæ maksymalnej poprawy wskaników zaspakajania potrzeb mieszkaniowych ludnoci.
Realizacja tego celu powinna doprowadziæ do:

Za³o¿enia polityki mieszkaniowej Gminy Wolsztyn,
zwi¹zanej z gospodarowaniem istniej¹cym zasobem
mieszkaniowym.
1. Strategia gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.
Cel: Poprawa efektywnoci gospodarki zasobem gminnym.
Ustalenia generalne:
1.1. Podstawy ekonomiczne zarz¹dzania powinno zapewniaæ siê przede wszystkim poprzez:
- ustalanie stawek czynszowych czynszu regulowanego w
sposób umo¿liwiaj¹cy pokrycie sumy ponoszonych kosztów bie¿¹cych eksploatacji oraz remontów bie¿¹cych,
- dofinansowanie z bud¿etu gminy kosztów remontów
kapitalnych i modernizacji,
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- przeznaczenie wp³ywów z lokali u¿ytkowych i reklam oraz
dzier¿aw, a tak¿e z lokali o czynszu wolnym i komercyjnym
na remonty bie¿¹ce i kapitalne,
- poszerzanie powierzchni lokali u¿ytkowych oraz mieszkalnych przez adaptacjê (partery, strychy, pomieszczenia niemieszkalne),
- mo¿liwoæ stosowania kaucji mieszkaniowej stanowi¹cej
zabezpieczenie ewentualnych nale¿noci z tytu³u najmu.
1.2. Podstaw¹ oceny zarz¹dzania powinna byæ ewidencja
kosztów i wp³ywów, prowadzona oddzielnie dla ka¿dej nieruchomoci wraz z ksi¹¿k¹ budynku, rozszerzona o dane ujmuj¹ce charakterystykê budynku i ca³ej nieruchomoci.
1.3. Podstawê do dzia³añ adaptacyjnych stanowi inwentaryzacja pomieszczeñ w budynkach mieszkalnych, które mog¹
byæ zamienione na lokale u¿ytkowe i mieszkalne.
2.
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Strategia polityki czynszowej.

Cel: Stopniowa ekonomizacja czynszów regulowanych do
poziomu warunkuj¹cego pe³ne pokrycie kosztów bie¿¹cej
eksploatacji i remontów (bez modernizacji) substancji mieszkaniowej gminy.
Ustalenia ogólne:

Uwarunkowania:
A) Obowi¹zek posiadania ksi¹¿ki obiektu budowlanego nale¿y rozszerzyæ o karty identyfikacyjne, w których znajd¹ siê
dane dotycz¹ce ca³ej nieruchomoci i poszczególnych lokali (po³o¿enie, wielkoæ, iloæ pomieszczeñ, rozk³ad, itp.).
B) Sta³y monitoring kosztów i czynszów we wszystkich zasobach mieszkaniowych gminy, jako podstawa decyzji o
zmianie stawek czynszowych.
C) Opracowanie tabeli czynszów obowi¹zuj¹cych na terenie
gminy oraz wykazu wspó³czynników ró¿nicuj¹cych wysokoæ
czynszu regulowanego (z kolejnoci¹ ich wprowadzania).
3.

Strategia zamiany mieszkañ.

Cel: Stworzenie warunków dla zamiany zamieszkiwania,
jako formy dostosowania potrzeb do indywidualnych preferencji i mo¿liwoci ekonomicznych rodzin.
Ustalenia generalne:
3.1. Najem stosowany w gminnym zasobie mieszkaniowym, oparty powinien byæ przede wszystkim o zasady czynszu regulowanego; kryterium decyduj¹cym o rodzaju zawieranej umowy powinny byæ dochody potencjalnych gospodarstw domowych.

2.1. Wysokoæ czynszu regulowanego w zasobach istniej¹cych, winna byæ ustalana w sposób pozwalaj¹cy ich sumie
pokryæ koszty podstawowe zarz¹dzania, tj. bie¿¹c¹ eksploatacjê oraz techniczne, podstawowe utrzymanie, a tak¿e niezbêdne remonty.

3.2. Przy ustalaniu czynszu, równie¿ powinny byæ uwzglêdnione czynniki poza ekonomiczne, np. po³o¿enie mieszkania
na terenie gminy, jego usytuowanie w budynku (piêtro,
nas³onecznienie, izolacja od ha³asu), stan techniczny mieszkania i inne.

2.2. Punktem odniesienia dla kszta³towania wysokoci
czynszu regulowanego s¹ relacje kosztów, czynszu i wp³ywów
wystêpuj¹cych w zasobach gminnych, w których wszystkie
typy najmu s¹ reprezentowane.

Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych drog¹ zamiany mieszkañ, co wi¹¿e siê tak¿e z popraw¹ efektywnoci
zamieszkiwania, bêdzie wymaga³o:

2.3. Coroczna zwy¿ka czynszu regulowanego winna pokryæ koszty inflacji i byæ tak kszta³towana, aby uwzglêdnia³a
mo¿liwie jak najszersz¹ liczbê wspó³czynników, maj¹cych
wp³yw na warunki zamieszkiwania (po³o¿enie budynku i lokalu, nas³onecznienie, zasiedlenie itp.), z za³o¿eniem wzglêdnej
sta³oci stawki podstawowej, traktowanej jako najni¿sza wartoæ (stawka) czynszu regulowanego.
2.4. Wp³ywy uzyskiwane z najmu lokali u¿ytkowych, reklam, czynszu wolnego, ze wiadczonych us³ug, powinny byæ
ród³em finansowania prac remontowych (remonty g³ówne).
Ekwiwalentnoæ nak³adów finansowych, ponoszonych na remonty kapitalne i modernizacje (dotacje w³aciciela i kredyty),
ma swoje odzwierciedlenie w wysokoci czynszu regulowanego ulegaj¹cemu podwy¿szeniu.
2.5. Mechanizmy i dzia³ania zmierzaj¹ce do obni¿enia
wydatku mieszkaniowego stanowi¹ wa¿ny i promowany
element polityki czynszowej. Szczególnie za takie dzia³ania
uwa¿a siê prace zwi¹zane z opomiarowaniem mediów (indywidualne i zbiorowe) oraz zmniejszaj¹ce energoch³onnoæ
budynków.
2.6. Czynsz regulowany w nowopowstaj¹cych zasobach
winien byæ czynszem ekonomicznym, tj. pokrywaj¹cym nie
tylko koszty, ale tak¿e umo¿liwiaj¹cym gromadzenie rodków
na przysz³e remonty kapitalne i inwestycje.

- wprowadzenia maksymalnego zró¿nicowania stawek czynszu regulowanego, jako narzêdzia preferuj¹cego, a w
niektórych wypadkach równie¿ wymuszaj¹cego zamiany
mieszkañ , które bêd¹ odpowiada³y mo¿liwociom finansowym lokatorów, a tak¿e ich indywidualnym gustom,
przyzwyczajeniom i wymaganiom,
- wprowadzenia i przestrzegania prostych, zrozumia³ych dla
wszystkich, szeroko rozpropagowanych a równoczenie
elastycznych zasad zamiany mieszkañ,
- stworzenia systemu zachêt i preferencji w celu promowania polityki zamiany mieszkañ.
4. Strategia prywatyzacji gminnego zasobu mieszkaniowego.
Cel: upodmiotowienie wspólnot mieszkaniowych  promocja czytelnych struktur w³asnociowych.
Uwarunkowania:
A) Ewidencja w³asnociowa (z jej uporz¹dkowaniem) wszystkich wspólnot mieszkaniowych powsta³ych w zasobach
gminnych - za³¹cznik nr 2.
B) Opracowanie programów sprzeda¿y lokali mieszkalnych w
zawi¹zanych wspólnotach mieszkaniowych - za³¹cznik nr 3.
C) Koniecznoæ koordynacji zamian lokali mieszkalnych i priorytetu w dostarczaniu lokali zamiennych dla najemców
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ROZDZIA£ IV

odmawiaj¹cych wykupu ostatnich lokali mieszkalnych w
danej nieruchomoci.
D) Uchwalanie zasad obrotu nieruchomociami.

Za³o¿enia polityki mieszkaniowej gminy,
zwi¹zane z powiêkszeniem jej zasobu mieszkaniowego

Wspólnoty Mieszkaniowe
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci
lokali, Gminie Wolsztyn przys³uguj¹, co do niewyodrêbnionych lokali oraz co do nieruchomoci wspólnej, takie same
uprawnienia, jakie przys³uguj¹ pozosta³ym w³acicielom.
Gmina mo¿e wspó³decydowaæ o wyborze zarz¹du lub
zarz¹dcy na takich samych prawach jak w³aciciele lokali
wyodrêbnionych. Te uwarunkowania prawne powoduj¹ jednak, ¿e Gmina mo¿e znaleæ siê w sytuacji, i¿ bêdzie musia³a
podporz¹dkowaæ siê roli w³acicieli niezale¿nie od udzia³ów
we w³asnoci.
Nale¿y, wiêc d¹¿yæ do ograniczenia liczby wspólnot z
udzia³em Gminy Wolsztyn, gdy¿ jest bezspornym faktem, ¿e
gospodarowanie (ustalenie priorytetów remontowych, wysokoci zaliczek na utrzymanie nieruchomoci wspólnej, uchwalanie planów gospodarczych) w budynkach nale¿¹cych do
wspólnot nie zale¿y wy³¹cznie od woli Gminy.
Nieruchomoci zabudowane stanowi¹ce w³asnoæ osób
fizycznych i prawnych.
Do zarz¹du budynkiem czynszowym, stanowi¹cych w³asnoæ osób nieznanych z miejsca pobytu oraz osób, które
zmar³y a ich spadkobiercy nie s¹ znani, a tak¿e osób, które nie
wyra¿aj¹ woli przejêcia nieruchomoci stosuje siê przepisy
kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Nale¿y d¹¿yæ do maksymalnego ograniczenia tego typu
przypadków ze wzglêdów ekonomicznych i prawnych.
4.

Strategia zarz¹dzania mieszkalnictwem.

Gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ odpowiedzialn¹ za zasoby mieszkaniowe Gminy jest Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, dzia³aj¹cy na podstawie Uchwa³y Rady
Miejskiej w Wolsztynie Nr XLV/400/98 z dnia 18.06.1998 r.
Podstawowym celem zak³adu jest prowadzenie ca³okszta³tu zagadnieñ zwi¹zanych z administrowaniem budynków
mieszkalnych i u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
Wolsztyn, a w szczególnoci:
- wspó³praca z Urzêdem Miejskim w Wolsztynie w zakresie
utrzymania w nale¿ytym stanie zasobów mieszkaniowych
Gminy Wolsztyn,
- prowadzenie wspólnot mieszkaniowych,
- nadzór i opieka nad stanem technicznym budynków stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Wolsztyn,
- organizacja i wykonanie wszelkich robót konserwacyjnoremontowych budynków oraz koniecznych inwestycji,
- utrzymanie porz¹dku i czystoci w budynkach i ich otoczeniu,
- kontrola prawid³owoci u¿ytkowania mieszkañ i pomieszczeñ u¿ytkowych,
- polityka czynszowa.
ZGM dzia³a w formie zak³adu bud¿etowego. Siedziba
zak³adu mieci siê w Wolsztynie przy ul. Fabrycznej 13.

1. Strategia gospodarowania gminnym zasobem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.
Cel: Zwiêkszenie intensywnoci wykorzystania terenów.
Ustalenia:
1.1. Realizacja mieszkañ na terenach ju¿ rozdysponowanych na cele budownictwa mieszkaniowego wymaga stosowania procedur wymuszaj¹cych ich zagospodarowanie lub
wtórny obrót.
1.2. Zasad¹ stosowan¹ przy udostêpnianiu terenów, jest ich
wczeniejsze lub równoleg³e uzbrojenie w sieci komunalne.
Uwarunkowania:
A) Ewidencja gruntów stanowi¹cych w³asnoæ gminn¹ z okreleniem sposobu ich zagospodarowania wynikaj¹cego z
planu miejscowego zagospodarowania gminy oraz stopnia technicznego wyposa¿enia.
B) Opracowanie projektu zagospodarowania i podzia³u nieruchomoci dla terenu, na którym bêdzie realizowane budownictwo mieszkaniowe.
C) Stworzenie listy osób uprawnionych do korzystania z
preferencyjnych warunków sprzeda¿y terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Osob¹ uprawnion¹ jest wnioskodawca, którego miesiêczny dochód brutto na osobê we
wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 150%
najni¿szej emerytury oraz osoba umieszczona na licie
przydzia³ów mieszkañ komunalnych.
D) Wykorzystanie tzw. luk budowlanych dla celów budownictwa mieszkaniowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem
terenów bêd¹cych w³asnoci¹ gminy i przeznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na
ten cel.
E) Wyznaczanie obszarów nastêpnych lokalizacji z dostosowaniem do prowadzonych prac w zakresie infrastruktury
gminnej.
2. Strategia powiêkszania zasobów mieszkaniowych
gminy.
Cel: Rozszerzenie mo¿liwoci i sposobów zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych ludnoci gminy.
2.1. Elementem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych powinny byæ dzia³ania inwestycyjne zmierzaj¹ce do fizycznego
powiêkszania substancji mieszkaniowej gminy, czyli budownictwo mieszkaniowe, w tym szczególnie wielorodzinnego.
2.2. Budownictwo mieszkaniowe powinno zaspokajaæ potrzeby ludnoci gminy o ró¿nej sytuacji materialnej, dlatego
powinno uwzglêdniaæ:
- mieszkania dla ludzi niezamo¿nych, wymagaj¹ce pe³nej
pomocy gminy,
- mieszkania dla ludzi redniozamo¿nych, wymagaj¹ce aktywnej pomocy gminy,
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- mieszkania realizowane bez pomocy gminy.
Typy mieszkañ realizowane przez gminê:
a) lokale o czynszu socjalnym,
b) lokale o czynszu regulowanym,
c) lokale o czynszu wolnym.
Tworzenie lokali o czynszu socjalnym powinno byæ oparte
na wykorzystaniu istniej¹cych zasobów gminy, w tym szczególnie oficyn i strychów.
Wykaz lokali socjalnych  za³. nr 1 a.
Lokale o czynszu regulowanym - przy zasiedleniu tego
typu lokali powinny byæ stosowane nastêpuj¹ce zasady:
- lokale takie bêd¹ udostêpniane osobom, które spe³niaj¹
zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy,
- prawa i obowi¹zki lokatorów oraz ochronê ich praw reguluje rozdzia³ 2 u.o.l.
Lokale o czynszu wolnym - w tym wypadku obowi¹zywaæ
powinna zasada:
- umowy najmu oparte o czynsz wolny podpisywane z
osobami, których dochody w przeliczeniu na cz³onka gospodarstwa domowego przekracza przeciêtne, wynagrodzenie.
Uwarunkowania:
A) Sporz¹dzanie danych identyfikacyjnych ka¿dego mieszkania wraz z zajmuj¹cym je gospodarstwem domowym.
B) Opracowanie kwestionariusza  wniosku dla osób ubiegaj¹cych siê o mieszkanie, okrelaj¹cego ich sytuacjê spo³eczn¹ i mieszkaniow¹ oraz sposoby i metody weryfikacji.
C) Okrelenie sposobów i metod weryfikacji z³o¿onych wniosków.

kalnych i us³ugowych, powiêkszenia standardu w/w zasobu i
stworzenie tym samym lepszych warunków zamieszkania
ludnoci.
W celu realizacji w/w ustaleñ niezbêdne jest spe³nienie
nastêpuj¹cych uwarunkowañ:
- finansowanie z bud¿etu gminy kosztów remontów kapitalnych i modernizacji,
- budynki, w których wiêkszoæ najemców nie godzi siê na
zwiêkszony w wyniku remontu kapitalnego lub modernizacji wymiar czynszu, nie powinny byæ modernizowane.
W zasiedlaniu zmodernizowanych budynków powinny obowi¹zywaæ nastêpuj¹ce zasady:
- jednorodnoæ zasiedlania (najem lub sprzeda¿),
- pierwszeñstwo w najmie powinno dotyczyæ rodzin, które
mieszka³y w budynkach przed modernizacj¹ i s¹ sk³onne
uiszczaæ podwy¿szony czynsz regulowany,
- pierwszeñstwo powinno dotyczyæ tak¿e rodzin, które mieszkaj¹ w zasobach gminnych i dotychczasowy lokal oddaj¹
do dyspozycji gminy, a jednoczenie spe³niaj¹ odpowiednie wymogi,
- mieszkania o powierzchni 80 m2 i wiêcej udostêpniane
powinny byæ najemcom drog¹ przetargow¹ z pierwszeñstwem dla rodzin, które oddaj¹ dotychczasowe mieszkanie
do dyspozycji gminy,
- sprzeda¿ wyodrêbnionych lokali mieszkalnych lub ca³ego
budynku mo¿liwa jest, gdy cena uzyskana w wyniku tej
transakcji pokryje co najmniej 100% kosztów poniesionych
na modernizacj¹,
- osoby, które oczekuj¹ na mieszkanie po remoncie odmówi³y dwukrotnie przyjêcia zaproponowanych lokali, powinny byæ skrelone z listy oczekuj¹cych.
ROZDZIA£ V

D) Ewidencja lokali w prywatnych domach czynszowych,
zamieszkiwanych na podstawie decyzji administracyjnych.
E) Opracowanie programu likwidacji substandardu mieszkaniowego.
F) Opracowanie Programu Inwestycyjnego Gminy Wolsztyn
w zakresie gospodarki mieszkaniowej na lata 2009  2015.
3. Strategia promocji prywatnej w³asnoci mieszkaniowej.
Cel: Promocja budownictwa mieszkaniowego.

Strategie finansowania mieszkalnictwa.
Cel: Dostosowanie warunków zamieszkiwania do indywidualnych preferencji i mo¿liwoci ekonomicznych rodzin.
Ustalenia:
1. Zakres i formy pomocy finansowej bezporedniej (bud¿et gminy) i poredniej (podatki lokalne) uzale¿nione powinny
byæ od przyjêtej hierarchizacji celów polityki mieszkaniowej.
2.

Z bud¿etu gminy finansowane mog¹ byæ:

- udostêpnianie terenów pod budownictwo w³asnociowe,
stosuj¹c ró¿ne formy zbycia takie, jak: przetarg ograniczony i przetarg nieograniczony.

- prace z zakresu remontów kapitalnych i modernizacji w
obrêbie w³asnoci gminnej,

4. Strategia modernizacji, renowacji i kapitalnych remontów.

- prace z zakresu niezbêdnych remontów g³ównych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

Cel: Poprawa standardu i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy.

- przygotowanie techniczne terenów przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe,

Strategia ta dotyczy prac modernizacyjnych i renowacyjnych oraz kapitalnych remontów gminnego zasobu mieszkaniowego, maj¹cych na celu powiêkszenie iloci lokali miesz-

- budowa nowych mieszkañ na wynajem,
- dodatki mieszkaniowe.
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Pomoc porednia gminy powinna polegaæ na:

- stosowaniu procedur przetargu ograniczonego na zbycie
terenów budowlanych dla osób spe³niaj¹cych kryteria
przydzia³u lokalu,
- przeznaczeniu wp³ywów z lokali u¿ytkowych, czynszów
wolnych i komercyjnych oraz reklam umiejscowionych na
budynkach mieszkalnych bêd¹cych w³asnoci¹ gminy na
potrzeby remontowe,
- stopniowej ekonomizacji czynszów regulowanych,
- nieodp³atnym przejmowaniu zasobów zak³adów pracy po
analizie ekonomicznej wymaganych nak³adów.
4. Gmina w Uchwale Bud¿etowej ustala wysokoæ bezporedniej pomocy na realizacjê celów mieszkaniowych.
W ramach tej kwoty mo¿e zostaæ wyszczególniona wielkoæ rodków na remonty kapitalne i modernizacjê.
Pozosta³e rodki przeznaczone bêd¹ w corocznie ustalonej
kolejnoci wa¿noci na:
- budowê nowych mieszkañ,
- przygotowanie techniczne terenów pod budownictwo
mieszkaniowe,
ROZDZIA£ VI
Strategia pomocy mieszkaniowej.
Cel: Ochrona najubo¿szych gospodarstw domowych przed
konieczn¹ i po¿¹dan¹ ekonomizacj¹ zarz¹dzania zasobem
mieszkaniowym gminy.
Uwarunkowania:
A) Wszechstronne rozeznanie sytuacji materialnej najubo¿szych gospodarstw domowych w miecie.
B) Opracowanie i obiektywne stosowanie zasad przyznania
pomocy mieszkaniowej.
C) Wspó³praca w zakresie pomocy mieszkaniowej z miejskimi,
spo³ecznymi i kocielnymi orodkami pomocy spo³ecznej.
Propozycja zasad zaspakajania potrzeb mieszkaniowych
lokalnych spo³ecznoci.
- powiêkszenie zasobu mieszkaniowego, w którym zw³aszcza budownictwo lokali o czynszach regulowanych oraz
procesy bezinwestycyjnego poszerzania zasobów (adaptacja, nadbudów, rozbudów itp.) powinny mieæ znaczenie
priorytetowe,
- poprawa warunków zamieszkiwania poprzez likwidacjê
substandardów mieszkaniowych oraz zwiêkszenie rozmiarów prac modernizacyjno-remontowych z preferencjami w
zasiedleniu dla dotychczasowych lokatorów, którzy s¹
sk³onni p³aciæ podwy¿szony z tego tytu³u czynsz,
- zwiêkszenie efektywnoci zamieszkiwania z preferencj¹ dla
gospodarstw samodzielnie dostosowuj¹cych swoje warunki zamieszkiwania do stopnia zamo¿noci oraz tych,

które pozostawi¹ do dyspozycji gminy dotychczas zajmowane lokale,
- zwiêkszenie atrakcyjnoci w³asnoci mieszkaniowej poprzez preferencjê sprzeda¿y mieszkañ w wytypowanych
wspólnotach mieszkaniowych oraz promocjê wyznaczonych terenów budowlanych,
- kszta³towanie op³at czynszowych za najem uwzglêdniaj¹cych wartociowanie wielorodnych cech natury technicznej, zakresu i standardu wyposa¿enia, lokalizacji i otoczenia, z ochron¹ stawki bazowej, z promocj¹ dzia³añ zmierzaj¹cych do zmniejszania tzw. wydatku mieszkaniowego,
poprzez opomiarowanie mediów, energooszczêdnoæ budynków itp.,
- dostosowanie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy do stopnia zamo¿noci rodzin z poszerzeniem zakresu pomocy podmiotowej dla gospodarstw
domowych,
- objêcie ochron¹ lokatorów w prywatnych budynkach wielorodzinnych, którzy zamieszkuj¹ swoje lokale w oparciu o
decyzje administracyjne, poprzez pomoc poredni¹ udzielan¹ w³acicielom budynków.
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych powinno uwzglêdniaæ nastêpuj¹c¹ ich hierarchizacjê:
- mieszkania socjalne udostêpniane przez gminê na czas
okrelony, gospodarstwom domowym, które przejciowo
znalaz³y siê w niedostatku,
- mieszkania o czynszu regulowanym opartym o ustawê o
najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
udostêpnianie w zasobie gminnym gospodarstwom domowym o rednich dochodach,
- mieszkania o czynszu wolnym, realizowanych w formie
spo³ecznego budownictwa czynszowego, udostêpnianie
powinny byæ gospodarstwom domowym, które mog¹
uiszczaæ czynsz ekonomiczny, lecz nie staæ ich na kupno
mieszkania na wolnym rynku,
- mieszkania o czynszu komercyjnym, o zwiêkszonej powierzchni i podwy¿szonym standardzie, z mo¿liwoci¹
urz¹dzania w nich pomieszczeñ potrzebnych do wykonywania zawodu, przeznaczone g³ównie dla ludzi reprezentuj¹cych tzw. wolne zawody,
- mieszkania spó³dzielcze udostêpniane na zasadach okrelonych indywidualnie przez cz³onków tworz¹cych spó³dzielnie, w których dominuj¹cym typem jest prawo w³asnociowe do lokalu,
- mieszkania prywatne we wspólnotach mieszkaniowych
oraz realizowane przez samych zainteresowanych i deweloperów.
Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych, które bêd¹ realizowane bezporednio przez gminê powinno uwzglêdniaæ:
-

listê osób oczekuj¹cych na mieszkanie,

listê osób oczekuj¹cych na przeprowadzenia indywidualnych prac remontowych.
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Postanowienia ogólne.

1.1. Mieszkaniowy zasób gminy tworz¹ lokale stanowi¹ce
w³asnoæ Gminy Wolsztyn. W sk³ad mieszkaniowego zasobu
Gminy Wolsztyn wchodz¹ lokale mieszkalne wynajmowane
na czas nieoznaczony i lokale socjalne.
1.2. Lokale mieszkalne stanowi¹ce mieszkaniowy zasób
gminy przeznaczone s¹ na:
- lokale socjalne w przypadku, gdy na gminie ci¹¿y obowi¹zek ich dostarczenia,
- na wynajem dla osób o niskich dochodach i znajduj¹cych
siê w trudnych warunkach mieszkaniowych,
1.3. Lokale mieszkalne, których powierzchnia u¿ytkowa
przekracza 80 m2 wynajmowane bêd¹ na zasadach czynszu
wolnego ustalonego w drodze przetargu nieograniczonego.
1.4. Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy, z wyj¹tkiem lokali socjalnych wynajmuje siê na czas nieoznaczony.
1.5. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na 1 rok z
mo¿liwoci¹ jej przed³u¿enia na nastêpny okres, je¿eli najemca
nadal znajduje siê w sytuacji uzasadniaj¹cej zwarcie takiej umowy.

- zakoñczy³y na podstawie odrêbnych przepisów nadbudowê, rozbudowê lub przebudowê pomieszczeñ niemieszkalnych w obiektach budowlanych stanowi¹cych w³asnoæ
gminy,
- przekazuj¹ dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji
gminy w zamian za lokal dostarczony przez gminê,
- zamieszkuj¹ w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego,
- zamieszkuj¹ w budynku, które z uwagi na z³y stan techniczny zagra¿a bezpieczeñstwu ludzi lub mienia,
- utraci³y lokal w wyniku klêski ¿ywio³owej,
- zamieszkuj¹ w budynku usytuowanym na dzia³ce, która nie
jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
- zamieszkuj¹ w lokalu, w którym na osobê przypada mniej
ni¿ 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi lub zamieszkuj¹ w
lokalu uznanym za niezamieszkalny,
- opuci³ dom dziecka w zwi¹zku z osi¹gniêciem pe³noletnoci, a nie maj¹ mo¿liwoci powrotu do lokalu, w którym
poprzednio mieszka³y.

1.6. Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i na czas oznaczony zawiera siê z osobami, które
zamieszkuj¹ na terenie Gminy Wolsztyn.

2.2. Dochodem uprawniaj¹cym do zawarcia umowy najmu lokali na czas nieoznaczony jest redni miesiêczny dochód
na jedn¹ osobê w gospodarstwie domowym w okresie 6 mcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nieprzekraczaj¹cy
150 % najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 100% w gospodarstwach wieloosobowych.

1.7. Wynajmuj¹cym lokale mieszkalne i socjalne jest Gmina
Wolsztyn reprezentowana przez Burmistrza Wolsztyna.

2.3. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom, które:

1.8. Zawieranie umów najmu przez zarz¹dcê budynków
mieszkalnych nastêpuje wy³¹cznie na podstawie skierowania
wydanego przez organ reprezentuj¹cy w³aciciela tj. Burmistrza Wolsztyna.

- naby³y prawo do lokalu na podstawie orzeczenia s¹dowego,

1.9. Za dochód uprawniaj¹cy do przyznania lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego uwa¿a siê dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dochód stanowi¹ wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okrelonych w
przepisach o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, chyba, ¿e
zosta³y ju¿ zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do
dochodu nie wlicza siê dodatków dla sierot zupe³nych, zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej, jednorazowych wiadczeñ pieniê¿nych i wiadczeñ w
naturze z pomocy spo³ecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
1.10. Do dochodu, o którym mowa w pkt.1.9. zalicza siê
dochód uzyskiwany przez wnioskodawcê i cz³onków jego
rodziny zg³oszonych do wspólnego zamieszkiwania.
2. Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i
lokalu socjalnego.
2.1. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynkach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy przys³uguje osobom, które:

- zamieszkuj¹ w lokalu, który zosta³ uznany za niemieszkalny,
- zamieszkuj¹ w budynku, który z uwagi na z³y stan techniczny zagra¿a bezpieczeñstwu ludzi lub mienia,
- utraci³y lokal w wyniku klêski ¿ywio³owej lub katastrofy
budowlanej,
- zamieszkuj¹ w budynku usytuowanym na dzia³ce, która nie
jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
- nie maja tytu³u prawnego do lokalu mieszkalnego.
2.4. Dochodem uprawniaj¹cym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego jest redni miesiêczny dochód na osobê
w gospodarstwie domowym w okresie 6 m-cy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nieprzekraczaj¹cy 100% najni¿szej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym,
3.

Zamiana lokali mieszkalnych.

3.1 Najemca mo¿e dokonaæ zmiany lokalu na inny lokal
mieszkalny wchodz¹cy w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz zmiany na lokal znajduj¹cy siê w innych zasobach za
pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego.
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Nie zezwala siê na dokonanie zmiany, gdy w jej wyniku na
osobê bêdzie przypadaæ mniej ni¿ 5 m2 powierzchni ³¹cznej
pokoi lub, gdy zamiana jest sprzeczna z zasadami racjonalnego gospodarowania lokalami.
4. Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem
lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli spo³ecznej.
4.1. Wnioski (podania) o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego mog¹ sk³adaæ osoby spe³niaj¹ce kryteria okrelone w rozdziale II niniejszych zasad wynajmowania lokali.
4.2. Wnioski, wraz z deklaracj¹ o dochodach wg wzoru
okrelonego w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie
dodatków mieszkaniowych, nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim w Wolsztynie.
4.3. Wnioski rozpatrywane bêd¹ przez Burmistrza Miasta
Wolsztyna, po zasiêgniêciu opinii Komisji Mieszkaniowej Rady
Miejskiej w Wolsztynie.
4.4. Raz w roku sporz¹dzane bêd¹ i weryfikowane w
oparciu o kryteria okrelone w rozdziale II wykazu osób
uprawnionych do zawarcia:
- umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony,
- umowy najmu lokalu socjalnego.
4.5. Wykazy osób uprawnionych do lokali znajduj¹ siê w
Urzêdzie Miejskim w Wolsztynie, w Wydziale Rolnictwa i
Gospodarki Komunalnej.
5. W stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, w którego najem nie
wst¹pi³ po mierci najemcy, stosuje siê zasady okrelone w
art. 691 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93 z
póniejszymi zmianami).
5.1. Umowa najmu z osobami wymienionymi w pkt 1
mo¿e byæ zawarta, je¿eli osoby te nie maj¹ mo¿liwoci samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a wielkoæ i
standard zajmowanego mieszkania odpowiada ich zdolnoci
finansowej.
5.2. W przypadkach, w których dochód osób zamieszkuj¹cych z najemc¹ do czasu ustania stosunku najmu nie pozwala
na wynajêcie tego lokalu, mog¹ one ubiegaæ siê o lokal
socjalny.
ROZDZIA£ VIII
Polityka Remontowa.
Celem polityki remontowej jest wytyczenie zasadniczych
kierunków w dziedzinie remontów mieszkaniowego zasobu
gminy, a tak¿e stworzenia ram dzia³alnoci dla Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej  jednostki odpowiedzialnej za stan
techniczny zasobów.

Zak³adany standard budynku.
1. Instalacja gazowa o potwierdzonej szczelnoci.
2. Sprawna instalacja odgromowa.
3. Elementy konstrukcji budynku bez zastrze¿eñ.
4. Elewacja bez ubytków tynków i ok³adzin.
5. Sprawna instalacja elektryczna przystosowana do aktualnych zwiêkszonych obci¹¿eñ sprzêtem AGD.
6. Sprawne przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
(badanie kontrolne co rok).
7. Malowanie klatek schodowych nie rzadziej ni¿ co 10 lat.
8. Kompletne i zakonserwowane obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachów.
9. Sprawne zamki i domofony w wejciu g³ównym.
Zak³adane standardy lokalu mieszkalnego.
1. Sprawne i odpowiednie do kubatury lokalu ród³o ciep³a.
2. Sprawna wentylacja.
3. Sprawne stolarki okienne i drzwiowe.
4. Sprawna instalacja gazowa i elektryczna.
5. Wyposa¿enie lokalu w pomieszczenia sanitarne (WC i
³azienka)
Za³o¿enia programu remontowego przedstawiono w za³¹czniku nr 4.
Rozdzia³ IX
Podsumowanie
Przedstawiona w niniejszym opracowaniu polityka mieszkaniowa, bêd¹ca efektem wczeniejszych dowiadczeñ, stanowiæ ma podstawê do sformu³owania szczegó³owych kierunków dzia³añ Gminy Wolsztyn w tym zakresie.
Przewiduje siê, ¿e na bie¿¹co prowadzony bêdzie monitoring dotycz¹cy spraw zwi¹zanych z mieszkalnictwem, daj¹cy
podstawy do przeprowadzenia koniecznych udoskonaleñ.
W przypadku istotnych zmian w zakresie uwarunkowañ
prawnych i sytuacji ekonomicznej bêd¹ wprowadzone modyfikacje Polityki Mieszkaniowej Gminy Wolsztyn.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wolsztyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

Poz. 2001

— 11523 —

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr XXXII/249/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY WOLSZTYN
1.

Zasoby ogó³em.

- T³ok

1

1.1. Posesje mieszkaniowe w administracji ZGM.

- Wroniaw

12

Na terenie:

- Berzyny

22

- Wolsztyna

78

- Rudna

1

- Gocieszyna

2

- Powodowa

2

- Obry

1

- Wilcza

1

- Obry Nowej

2

- Starej D¹browy

6

- Karpicka

1

- Nia³ka Wielkiego

1

- Starego Widzimia

1

- wiêtna

3

- T³ok

1

- Wroniaw

2

- Berzyny

4

- Rudna

1

- Wilcza

1

- Powodowa

1

- Starej D¹browy

1

Razem posesji mieszkalnych

100

1.2. Posesje niemieszkalne w administracji ZGM.

- Wolsztyna

0

- Wsi

0

Posesji ogó³em:
2.

0
100

Zasoby mieszkaniowe.

2.2. Mieszkania w³asnociowe powsta³e z wykupienia
mieszkañ komunalnych.
Na terenie:
- Wolsztyna
- Wroniaw
Razem mieszkañ w³asnociowych

122
4
126

Razem mieszkañ w administracji Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej
756.
3.

Administrowanie zasobami mieszkaniowymi.

3.1. Podzia³ posesji wg sposobu zarz¹dzania.
Na terenie: Wolsztyna
-

Zarz¹d bezporedni ZGM:

46

-

Zarz¹d wspólnot mieszkaniowych:

31

-

Zarz¹d bezporedni ZGM:

-

Zarz¹d wspólnoty mieszkaniowej:

22
1

Ogó³em:
-

Zarz¹d bezporedni ZGM:

68

-

Zarz¹d wspólnot mieszkaniowych:

32

Posesji:

2.1. Mieszkania komunalne

100

3.2. Podzia³ mieszkañ wg sposobu zarz¹dzania.

Na terenie:
- Wolsztyna

630

Na terenie: Gminy

Na terenie:

Razem posesji niemieszkalnych

Razem mieszkañ komunalnych

543

- Gocieszyna

9

- Obry

5

- Obry Nowej

3

- Karpicka

4

- Nia³ka Wielkiego

4

- Starego Widzimia

8

- wiêtna

9

Na terenie: Wolsztyna
-

Zarz¹d bezporedni ZGM:

388

-

Zarz¹d poredni przez wspólnoty:

155

-

Zarz¹d mieszkaniami w³asnociowymi:

122

Ogó³em miasto:

665

Na terenie: Gminy
-

Zarz¹d bezporedni ZGM:

-

Zarz¹d poredni przez wspólnoty:

83
4
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756

Charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

Drzyma³y 3

30

S³oneczna 4E

19

Przemys³owa 1

30

Budynki do 50 lat

4.1. Posesje wg iloci mieszkañ.
Do 10 mieszkañ:

105 mieszkañ co stanowi 16,66%

Przemys³owa 12

7

Przemys³owa 13

8

Miasto

61

Konopnickiej 8

8

Wie

22

Konopnickiej 12

11

¯eromskiego 2

8

Parkowa

3

Karpicko, Podgórna

4

Powy¿ej 10 mieszkañ:
Miasto

17

Wie Razem:

100

4.2. Mieszkania wg wielkoci posesji.
Do 10 mieszkañ:

91

16
422 mieszkania, co stanowi 66,98%

Budynki objête w wiêkszoci nadzorem konserwatorskim.
Razem mieszkañ komunalnych:

Powy¿ej 10 mieszkañ:
Miasto

343

Wie

-

Razem:

756

4.3. Wspólnoty mieszkaniowe wg wielkoci posesji.
Do 7 mieszkañ:
Miasto

13

Wie

-

Powy¿ej 7 mieszkañ:
Miasto

18

Wie

1

Razem wspólnot mieszkaniowych:

32

5. Charakterystyka mieszkañ komunalnych z uwzglêdnieniem okresu budowy.
44 mieszkañ co stanowi 7,00%

Kolejowa

22

Berzyna

22

5 Stycznia 67

Spokojna 23

322

Wie

Budynki do 25 lat

30

Budynki powy¿ej 50 lat

Miasto

Budynki do 5 lat

¯eromskiego 6

81 mieszkañ co stanowi 12,86 %
2

630.

6. Budynki z lokalami u¿ytkowymi  istotne dla gospodarki finansowej ZGM.
Poznañska 8

1

Poznañska 10

1

Poznañska 15

15

Rynek 2

1

Rynek 6

2

Rynek 8

1

Rynek 15

1

Rynek 19

1

Kocielna 8/1

2

Roberta Kocha 10

1

Roberta Kocha 22

2

Roberta Kocha 39

2

Roberta Kocha 41

1

Roberta Kocha 50

1

5 Stycznia 52

2

5 Stycznia 60

1
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Za³¹cznik nr 1 a
do Uchwa³y nr XXXII/249/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

WYKAZ LOKALI SOCJALNYCH
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XXXII/249/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

BUDYNKI ZARZ¥DZANE POPRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
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Razem 32 wspólnoty obejmuj¹ce 277 mieszkañ, w tym sprzedanych 126, komunalnych 151.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr XXXII/249/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

KIERUNKI DZIA£AÑ POPRAWIAJ¥CYCH EFEKTYWNOÆ I EKONOMIKÊ ADMINISTROWANIA BUDYNKAMI ZARZ¥DZANYMI
POPRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PROGRAM PREFERENCYJNEJ SPRZEDA¯Y LOKALI
1. Budynki z lokalami mieszkalnymi do sprzeda¿y w
pierwszej kolejnoci.

- budynki, w których udzia³ w³asnoci komunalnej we wspó³w³asnoci nie pozwala na racjonaln¹ politykê remontow¹

Grupa I WM
/



$



/


2



/



/



8





6







6







6













6













6













6













*









Grupa I WM obejmuje:
- 8 budynków mieszkalnych, co stanowi 8 % budynków
ogó³em,





0



























2. Budynki z lokalami mieszkalnymi wskazane do warunkowej sprzeda¿y.
Grupa II WM

- 13 mieszkañ komunalnych, co stanowi 21 % zasobów
komunalnych,

- z uwagi na rozpoczêt¹ sprzeda¿ mieszkañ w tych budynkach zosta³y utworzone wspólnoty mieszkaniowe

- 42 mieszkañ w³asnociowych, co stanowi 33,3 % ogó³u
mieszkañ w³asnociowych.

- wskazane jest zbywanie mieszkañ z zachowaniem zasady
zbywania wszystkich mieszkañ w danym budynku
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Grupa II WM obejmuje:

- 27 mieszkañ w³asnociowych, co stanowi 21,43 % zasobów mieszkaniowych,

- 13 budynków mieszkalnych, co stanowi 13 %,

3. Budynki z lokalami mieszkalnymi wskazane do sprzeda¿y.

- 59 mieszkania komunalne, co stanowi 9,36 % zasobów
mieszkaniowych,
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- 50 mieszkañ w³asnociowych, co stanowi 39,68% ogó³u
mieszkañ w³asnociowych.

- 52 mieszkañ komunalnych, co stanowi 8,25% zasobów
mieszkaniowych,

3





- 6 budynków, co stanowi 6%,






Grupa III WM obejmuje:

/

Grupa III WM.





/

2



4. Budynki administrowane poprzez wspólnotê mieszkaniow¹ wykazane w zestawieniu budynków z lokalami u¿ytkowymi istotnymi dla polityki finansowej ZGM  sprzeda¿ mieszkañ niewskazana.
/





/



































.





5. Podstawy prawne zarz¹dzania wspólnotami mieszkaniowymi.
- Ustawa o w³asnoci lokali z 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr
85, poz. 388, zmiana w 1997 r. Dz.U. Nr 106 poz. 682).
- w budynkach do 10 wyodrêbnionych lokali obowi¹zuje tryb
tzn. ma³ej wspólnoty, stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego od art. 199 do art. 204 mówi¹ce o wspó³w³asnoci:
- art. 19 ustawy z 24 czerwca 1994 r.  obowi¹zuje tu
jednomylnoæ,
- art. 199 K.c. w zwi¹zku z art. 22 ust. 3 pkt. 2 ustawy z 24
czerwca 1994 r. - postêpowanie dotyczy budynków grupy
I WM i II WM z wyj¹tkiem Marcinkowskiego 8.


















- w budynkach powy¿ej 10 wyodrêbnionych lokali obowi¹zuje tryb tzw. du¿ej wspólnoty, decyzje podejmowane s¹
wiêkszoci¹ g³osów  art. 23 ust. 2 ustawy z dnia z 24
czerwca 1994 r.
6. Sprzeda¿ mieszkañ w budynkach komunalnych niewskazanych do sprzeda¿y powinna byæ mo¿liwa tylko pod
warunkiem zbycia ca³ego budynku  tworzenie nowych wspólnot ogranicza racjonalne gospodarowanie budynkami.
Ogó³em do sprzeda¿y wskazano:
27 budynków
124 mieszkania

27,00%
19,68% zasobów mieszkaniowych
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- wskazane budynki w wiêkszoci znajduj¹ siê poza stref¹
cis³ego nadzoru konserwatorskiego  pozwala to zachowaæ kontrolê nad prawid³ow¹ eksploatacj¹ budynków
centrum miasta.

- wskazane budynki zlokalizowane s¹ w wiêkszoci w rejonie ul. S³owackiego, Konopnickiej, Przemys³owej  pozwala to nadaæ indywidualny charakter tej czêci miasta,
- niezbêdnym rozwi¹zaniem jest ujednolicenie zasady naliczania udzia³ów od wielkoci mieszkania, a nie u³amkowo
od iloci mieszkañ.

Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y nr XXXII/249/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

ZA£O¯ENIA PROGRAMU REMONTOWEGO NA LATA 2009-2015
Informacja o wykonaniu prac remontowych w latach 1999-2008.
Tabela nr 1: Budynki Wspólnot Mieszkaniowych z udzia³em Gminy Wolsztyn
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Tabela nr 2: Budynki komunalne w miecie
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Tabela nr 3: Budynki komunalne na terenach wiejskich
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Tabela nr 4: Budynki inne (zarz¹d bez zlecenia)
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* prace wykonane

5



-

0






Legenda:











:














Poznañska 15

x zakres prac remontowych nie wystêpuje

-

Przemys³owa 1  1/3 powierzchni.

-

Poznañska 34  Zarz¹dzenie bez zlecenia

-

Ogrodowa 2

-

5 Stycznia 26

-

Marcinkowskiego 9

-

wiêtno, ul. Mickiewicza 2

-

Widzim Stary 22

-

Gajewskich 44

-

Poznañska 42

-

Wroniawy, ul. Wolsztyñska 2

-

Gajewskich 42



Budynki Komunalne  papa
-

Budynki komunalne  dachówka



Powodowo

N budynek nowy

2. Wykaz budynków z konieczn¹ wymian¹ pokryæ dachowych.




Wspólnoty Mieszkaniowe  dachówka
-

S³owackiego 10

-

Roberta Kocha 50

-

Wschowska 20

-

S³owackiego 3

-

Wroniawy, ul. Wolsztyñska 4

Podzia³u dokonano ze wzglêdu na pokrycie g³ównego
budynku mieszkalnego na posesji.
3.

Wykaz budynków z koniecznym remontem elewacji.

Budynki komunalne
-

Poznañska 10  opracowany projekt

-

Kocielna 8  opracowana ekspertyza techniczna
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-

Roberta Kocha 10

-

Poznañska 42

-

Konopnickiej 8

-

Poniatowskiego 6

-

Przemys³owa 12

-

£¹kowa 2

-

Przemys³owa 13

-

Drzyma³y 6

-

Wschowska 20

-

Drzyma³y 1

-

¯eromskiego 2

-

Bohaterów Bielnika 44

-

Rynek 15

-

5 Stycznia 66

Wspólnoty Mieszkaniowe

Wspólnoty Mieszkaniowe

-

Poznañska 8  opracowany projekt

-

S³owackiego 3

-

Roberta Kocha 50

-

S³owackiego 4

-

S³owackiego 5

-

S³owackiego 6

-

S³owackiego 7

-

S³owackiego 30

-

S³owackiego 31

-

S³owackiego 33

-

S³owackiego 34

4. Wykaz budynków z koniecznym remontem instalacji
odgromowej.
Budynki komunalne
-

Marcinkowskiego 9

-

Marcinkowskiego 7

-

Poniatowskiego 3

-

Ogrodowa 2

-

Poznañska 10

-

Poznañska 15

-

5 Stycznia 26

Wspólnoty Mieszkaniowe
-

Marcinkowskiego 8

-

Roberta Kocha 50

-

Poznañska 5

-

5 Stycznia 52

-

5 Stycznia 66

-

5 Stycznia 67

5. Wykaz budynków z koniecznoci¹ malowania klatek
schodowych.
Budynki komunalne
-

Poniatowskiego 6

-

Poznañska 10

-

wiêtno, Mickiewicza 18

-

wiêtno, Szkolna 1

-

wiêtno, Mickiewicza 2

-

Powodowo

6.

Wymiana stolarki okiennej stan na 25.XI.2008 r.

- Wniosków za³o¿onych -

338

- Wniosków zweryfikowanych w realizacji -

268

- Wnioski o zgodê na wymianê na koszt najemcy -

12

- Wnioski zrealizowane w ramach wymiany kompleksowej- 9
Pozosta³o do zweryfikowania 49 wniosków
Trwa realizacja wniosków z³o¿onych w 2006 roku.
Rocznie planuje siê wymieniaæ oko³o 70 okien.
7.

Przebudowa pieców.

Piece wymieniane s¹ na podstawie:
- Wniosków lokatorskich pozytywnie zweryfikowanych przez
komisjê techniczn¹.
- Zaleceñ pokontrolnych przegl¹du kominiarskiego.
- Weryfikacji kart budynków.
Plan zak³ada przebudowê 15-20 pieców rocznie.
8.

Instalacja gazowa.

Wymagana wymiana instalacji gazowej, skrêcanej na spawan¹, zosta³a zakoñczona.
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2002
UCHWA£A Nr XXXII/255/2009 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy, jak równie¿ szczegó³owych warunków
obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 r. z pón. zm.), art. 30 ust.
6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z
pón. zm.), po uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach, dla których organem prowadz¹cym jest gmina Wolsztyn,
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ szko³ê, przedszkole
prowadzone przez gminê Wolsztyn;
2) zespole  nale¿y przez to rozumieæ Zespó³ Szkolno 
Przedszkolny w wiêtnie, Zespó³ Szkolno  Gimnazjalny w
Obrze;
3) dyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ dyrektora szko³y,
zespo³u, przedszkola;
4) nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowawcê
i innego pracownika pedagogicznego szko³y;
5) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szkó³
od 1 wrzenia danego roku szkolnego do 31 sierpnia roku
nastêpnego;
6) klasie  nale¿y przez to rozumieæ oddzia³ szkolny oraz
przedszkolny;
7) uczniu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e dziecko objête
wychowaniem przedszkolnym;
8) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, okrelony w art. 42 ust. 3 lub ustalony zgodnie z art.
42 ust. 7 Karty Nauczyciela;
9) ustawie o systemie owiaty  nale¿y przez to rozumieæ
ustawê z dnia 7 wrzenia 1991 roku (tekst jednolity Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pón. zm.);
10) Karcie Nauczyciela  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z
dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pón. zm.);
11) rozporz¹dzeniu  nale¿y przez rozumieæ Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-

czego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od
pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z pón. zm.);
12) wynagrodzeniu zasadniczym  nale¿y przez to rozumieæ
wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli okrelone w rozporz¹dzeniu, o którym mowa w pkt 11;
13) gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Wolsztyn;
14) burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Wolsztyna;
15) zwi¹zkach zawodowych  nale¿y przez to rozumieæ Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarnoæ
Pracowników Owiaty i Wychowania.
§2. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
przyznany i wyp³acany zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3
i 4 Karty Nauczyciela oraz §7 rozporz¹dzenia.
2.

Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie do dodatku lub wy¿szej
jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby
b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które pracownik
otrzymuje z tego tytu³u wynagrodzenie lub zasi³ek z funduszu
ubezpieczeñ spo³ecznych.
4. Nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny dodatek za wys³ugê lat nie przys³uguje.
§3. 1. Fundusz na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
okrela siê w roku 2009 na poziomie 37,50 z³ na etat nauczyciela na 1 miesi¹c oraz na poziomie 70,00 z³ na etat dyrektora
na 1 miesi¹c, w przeliczeniu na pe³ne etaty wg stanu na 10
wrzenia roku poprzedzaj¹cego.
2. Fundusz, o którym mowa w pkt 1 podlegaæ bêdzie
corocznej waloryzacji o prognozowany przez Ministra Finansów wskanik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych
z zaokr¹gleniem do pe³nych dziesi¹tek groszy.
3.

Dodatek motywacyjny przyznawany jest odpowiednio:

1) dyrektorom  przez burmistrza,
2) nauczycielom  przez dyrektora.
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4. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzinami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów
potrzebuj¹cych szczególnej opieki;
2) wysoka jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,

6. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas okrelony, nie krócej jednak ni¿ na jeden miesi¹c i nie d³u¿ej ni¿
na szeæ miesiêcy w roku szkolnym, a wyp³acany jest z góry
w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§4. 1. Dodatek funkcyjny sk³adaj¹cy siê z kwoty bazowej
i zmiennej, zale¿nej od iloci oddzia³ów w szkole (dotyczy
stanowisk kierowniczych), przys³uguje:
1) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub zespole, i tak:
a) dyrektorowi gimnazjum w wysokoci 645,00 z³ + n x
20,00 z³, gdzie n oznacza iloæ oddzia³ów,
b) dyrektorowi szko³y podstawowej lub zespo³u:
-

dla szko³y lub zespo³u licz¹cego wiêcej ni¿ 21 oddzia³ów w wysokoci 600,00 z³ + n x 20,00 z³, gdzie
n oznacza iloæ oddzia³ów,

-

dla szko³y lub zespo³u licz¹cego od 15 do 21 oddzia³ów w wysokoci 545,00 z³ + n x 20,00 z³, gdzie n
oznacza iloæ oddzia³ów,

-

dla szko³y lub zespo³u licz¹cego od 8 do 14 oddzia³ów w wysokoci 495,00 z³ + n x 20,00 z³, gdzie n
oznacza liczbê oddzia³ów,

-

dla szko³y lub zespo³u licz¹cego 7 i mniej oddzia³ów
w wysokoci 460,00 z³ + n x 20,00 z³, gdzie n
oznacza iloæ oddzia³ów,

b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym
pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
h) promowanie szko³y na zewn¹trz;
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w
szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskim dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
5. Dodatek motywacyjny mo¿e otrzymaæ dyrektor, który
na tym stanowisku przepracowa³ conajmniej rok i spe³nia
wymagania okrelone w ust. 3 oraz wype³nia obowi¹zki
dyrektora szko³y okrelone w art. 39 ust. 1  8 ustawy o
systemie owiaty i art. 7 Karty Nauczyciela.

c) dyrektorowi przedszkola w wysokoci 435,00 z³ + n x
20,00 z³, gdzie n oznacza iloæ oddzia³ów,
d) wicedyrektorowi szko³y lub zespo³u w wysokoci 50%
dodatku funkcyjnego dyrektora, a w przypadku utworzenia wiêcej ni¿ 1 stanowiska wicedyrektora, w wysokoci 40% dodatku funkcyjnego dyrektora dla ka¿dego
stanowiska,
e) kierownikowi wietlicy w wysokoci 145,00 z³+ n x 10,50
z³, gdzie n oznacza liczbê grup wychowawczych,
f) wicedyrektorowi przedszkola w wysokoci 50% dodatku funkcyjnego dyrektora,
2) nauczycielowi, któremu powierzono funkcjê:
a) wychowawcy klasy w wysokoci

50,00 z³,

b) wychowawcy oddzia³u przedszkolnego w wysokoci
35,00 z³,
c) doradcy metodycznego w wysokoci
d) opiekuna sta¿u w wysokoci

320,00 z³,
27,00 z³.

2. Kwoty bazowe, o których mowa w pkt. 1 podlegaæ
bêd¹ corocznej waloryzacji o prognozowany przez Ministra
Finansów wskanik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych z zaokr¹gleniem do pe³nych z³otych.
3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora (ust. 1 pkt 1 lit. a, b,
c) oraz doradcy metodycznego (pkt 3 lit. a) przyznaje burmistrz, a pozosta³ym nauczycielom dyrektor.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
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nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca  od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom
wykonuj¹cym zadania kierownicze w zastêpstwie na zasadach
okrelonych w ust. 3.
6. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, urlopu dla poratowania
zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych
powodów, a jeli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§5. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek z tytu³u pracy w
trudnych warunkach okrelonych w przepisie §8 rozporz¹dzenia. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie
przez nauczyciela:
1) zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹
upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim;
2) nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego;
3) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych.
2. Za pracê w warunkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2
przys³uguje dodatek w wysokoci 20% stawki godzinowej za
ka¿d¹ przepracowan¹ w tym nauczaniu godzinê, a za ka¿d¹
przepracowan¹ godzinê nauczania okrelon¹ w ust. 1 pkt 3
przys³uguje dodatek w wysokoci 25% stawki godzinowej.
3. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê z do³u
za godziny faktycznie zrealizowane.
§6. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek z tytu³u pracy w
uci¹¿liwych warunkach okrelonych w przepisie §9 rozporz¹dzenia.
2. Za pracê w warunkach okrelonych w ust.1 przys³uguje dodatek w wysokoci ustalonej dla dodatku za trudne
warunki pracy, okrelonego w §5 ust. 1 pkt 1-2, zwiêkszony o
10% za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê nauczania.
3. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê z do³u
za godziny faktycznie zrealizowane.
§7. 1. Za godziny ponadwymiarowe i doranych zastêpstw
przyznanych nauczycielowi zgodnie z art. 35 ust. 1  3 Karty
Nauczyciela przys³uguje wynagrodzenie wyp³acane wed³ug
stawki osobistego zaszeregowania tego nauczyciela.
2. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia  za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
tygodniowy wymiar godzin zajêæ okrelony w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7

Poz. 2002

Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 wymiaru (lub 1/4, gdy
nauczycielowi ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy
dzieñ, w którym nauczyciel nie odbywa³ zajêæ z przyczyn
okrelonych w niniejszym punkcie. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie, nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w projekcie organizacyjnym.
3. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê za godziny faktycznie przepracowane.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
5. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane jak
za godzinê ponadwymiarow¹.
§8. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim,
w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ i posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przys³uguje dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
uzale¿niona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi
miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie  26,00 z³,
2) przy dwóch osobach w rodzinie  34,00 z³,
3) przy trzech osobach w rodzinie  43,00 z³,
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie  51,00 z³.
3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
1) ma³¿onka,
2) rodziców pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i
jego ma³¿onka, dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do
czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadgimnazjalnej, nie
d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
4) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i
jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami, do
czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿
do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,
5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a
dochodów.
4. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest
obowi¹zany powiadomiæ dyrektora szko³y, a dyrektor szko³y
otrzymuj¹cy dodatek  burmistrza. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szko³y lub burmistrza o zmianie liczby cz³onków rodziny nienale¿nie pobrane przez nauczyciela wiadczenia podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym i zatrudnio-
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nym na terenie gminy Wolsztyn, przys³uguje tylko jeden
dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej w ust. 2.
Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ jednego z nich, który bêdzie
otrzymywa³ ten dodatek, na podstawie z³o¿onego owiadczenia na pimie.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi  burmistrz.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:

2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej, w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta
by³a umowa o pracê na cza okrelony, dodatek wyp³aca siê
nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa by³a
zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
§9. Zmiany w regulaminie nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego ustalania.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wolsztyna, dyrektorom szkó³, dyrektorom zespo³ów i dyrektorom
przedszkoli.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

2003
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY BLIZANÓW ZA 2008 ROK

Zgodnie z ustawami o samorz¹dzie gminnym i finansach
publicznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania bud¿etu Gminy Blizanów za
2008 rok.
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-

dotacje zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie w
kwocie 2.614.820 z³,

-

dotacje celowe na realizacjê zadañ bie¿¹cych Gminy w
kwocie 280.366 z³.

2. Wysokoæ wydatków ustalono na kwotê 16.871.325 z³,
z tego:
wydatki bie¿¹ce w wysokoci

Uchwa³a Nr XIII/102/07 ustali³a bud¿et Gminy Blizanów na
2008 rok w nastêpuj¹cych wielkociach:

'(),&<71$':<

1. Wysokoæ dochodów Gminy przyjêto w kwocie 17.684.045 z³,
z tego dochody bie¿¹ce w kwocie
17.684.045 z³.

-

Bud¿et Gminy Blizanów na rok 2008 zosta³ przyjêty Uchwa³¹
Nr XIII/102/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

14.868.325 z³
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-

wydatki maj¹tkowe w wysokoci

2.003.000 z³

-

wydatki zwi¹zane z realizacja zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie na
kwotê - 2.614.820 z³.

3. Wydatki inwestycyjne ustalono na kwotê - 1.763.000,00z³.
4. Nadwy¿kê bud¿etu zaplanowano na kwotê - 812.720 z³.
W ci¹gu 2008 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków bud¿etowych:
- uchwa³¹ Nr XIV/119/08 Rady Gminy Blizanów z dnia
14.02.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,
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- zarz¹dzeniem Nr 12/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia
29.02.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- uchwa³¹ Nr XVIII/160/08 Rady Gminy Blizanów z dnia
16.09.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- zarz¹dzeniem Nr 15/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia 14
.03.2008 roku w sprawie zmiany zarz¹dzenia Nr 12/08
Wójta Gminy Blizanów z dnia 29.02.2008 r.,

- zarz¹dzeniem Nr 60/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia
30.09.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- zarz¹dzeniem Nr 20/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia
28.03.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- zarz¹dzeniem Nr 66/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia
31.10.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- zarz¹dzeniem Nr 23/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia
31.03.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- uchwa³¹ Nr XIX/175/08 Rady Gminy Blizanów z dnia
07.11.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- uchwa³¹ Nr XV/131/08 Rady Gminy Blizanów z dnia
29.04.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- zarz¹dzeniem Nr 77/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia
28.11.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- zarz¹dzeniem Nr 30/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia
16.05.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- uchwa³¹ Nr XX/191/08 Rady Gminy Blizanów z dnia
10.12.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- zarz¹dzeniem Nr 35/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia
30.05.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- zarz¹dzeniem Nr 84/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia
18.12.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- uchwa³¹ Nr XVI/142/08 Rady Gminy Blizanów z dnia
27.06.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- uchwa³¹ Nr XXI/197/08 Rady Gminy Blizanów z dnia
30.12.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- zarz¹dzeniem Nr 42/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia
30.06.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- zarz¹dzeniem Nr 87/08 Wójta Gminy Blizanów z dnia
31.12.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,

- uchwa³¹ Nr XVII/144/08 Rady Gminy Blizanów z dnia
28.07.2008 roku w sprawie zmiany bud¿etu i w bud¿ecie
Gminy Blizanów na 2008 rok,
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Po uwzglêdnieniu powy¿szych zmian na dzieñ 31 grudnia
2008 roku:
- plan dochodów bud¿etowych zwiêkszy³ siê o kwotê
2.260.283 z³ i wyniós³ 19.944.328 z³

szono o kwotê 783.864,00 z³. i na koniec okresu sprawozdawczego ustalono w wysokoci 3.398.684,00 z³.
-

dotacje celowe na realizacjê zadañ w³asnych Gminy
zwiêkszono o kwotê 409.199,00 z³ i na dzieñ 31 grudnia
wynios³y 689.565,00 z³.

-

dochody bie¿¹ce zwiêkszono o kwotê 1.795.384 z³ i
wynios³y 19.479.429 z³;

w tym:
-
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Wykonanie bud¿etu wg stanu na koniec 2008 roku

dochody zwi¹zane z realizacja zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie zwiêk-
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dochody maj¹tkowe wyst¹pi³y w ci¹gu roku i na dzieñ
31 grudnia o stanowi¹ kwotê 464.899 z³.

-

wydatki maj¹tkowe zwiêkszono o kwotê 2.927.424 z³ i
wynios³y 4.930.424 z³

- plan wydatków bud¿etowych uleg³ zwiêkszeniu o kwotê
5.275.229 z³ i wyniós³ 22.146.554 z³.

-

wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie zwiêkszono o kwotê 783.864,00 z³ i na koniec okresu sprawozdawczego wyniós³ 3.398.684,00 z³

w tym:
-

wydatki bie¿¹ce zwiêkszy³y siê o kwotê 2.347.805 z³ i
wynios³y 17.216.130 z³

- w wyniku dokonanych zmian na dzieñ 31 grudnia ustalony
zosta³ deficyt bud¿etowy w wysokoci 2.202.226 z³
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Wydatki bud¿etu Gminy zosta³y zrealizowane w wysokoci
20.686.916,16 z³, co stanowi 93,4% planu (w 2007r.
16.870.410,21 z³- 93,8% planu). Zaplanowane w 2008 r. wydatki nie zosta³y wykonane na ³¹czn¹ kwotê 1.459.637,84 z³, w
tym: wydatki bie¿¹ce w kwocie 1.153.029,52, wydatki maj¹tkowe w kwocie 306.608,32 z³.
Przychody i rozchody
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Analizuj¹c plan przychodów i rozchodów zwi¹zanych z
finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwy¿ki bud¿etowej w ci¹gu ca³ego 2008 roku, zmianie uleg³y nastêpuj¹ce pozycje:

-

-

-

wprowadzono wolne rodki w wysokoci 592.485 z³;

-

wprowadzono rodki pochodz¹ce z po¿yczki zaci¹gniêtej z WFOiGW w Poznaniu 2.000.000z³;
3


















 

  












































wprowadzono rodki pozosta³e w wyniku likwidacji
SPZOZ  6
2.431,95 z³;

zmniejszenie rozchodów z tytu³u zaci¹gniêtej po¿yczki
w WFOiGW w Poznaniu o kwotê 360.000 z³ z tytu³u
umorzenia.

DOCHODY BUD¯ETOWE
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2. Rozchody dotyczy³y:

1. Przychody dotyczy³y:
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Dochody bud¿etu Gminy zosta³y zrealizowane w kwocie
20.308.861,85 z³ co stanowi 101,8% planu (w 2007 r.
17.628.281,93 z³  100,7%). Do bud¿etu wp³ynê³o o 364.533,85
z³ wiêcej dochodów ni¿ planowano. Na wysoki wp³yw mia³y
miêdzy innymi wy¿sze ni¿ zaplanowano wp³ywy z tyt. udzia³ów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
oraz w podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
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Struktura dochodów wg róde³ w 2008 roku
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Subwencje

- czêæ owiatowa subwencji ogólnej

5.841.075,00 z³;

- czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej

3.229.694,00 z³.

Dochody w³asne



























Dochody podatkowe w 2008 roku zosta³y zrealizowane
nastêpuj¹co:
1.426.905,40 z³,
104,4%

- podatek rolny

818.621,98 z³,
94,0%

- podatek od rodków transportowych

204.529,50 z³,
105,4%

84.932,20 z³,
100,1%

- podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych
op³acany w formie karty podatkowej
7.148,00 z³,
164,3%
- podatek od czynnoci cywilnoprawnych
- podatek od spadków i darowizn

Stanowi¹ 33,9% wp³ywów. S¹ to przede wszystkim wp³ywy z tytu³u podatków i op³at lokalnych, dochody z dzier¿awy
i sprzeda¿y mienia komunalnego. Wykonane zosta³y w
107,2%.

- podatek od nieruchomoci




- podatek leny

Stanowi¹ najwiêkszy udzia³ w zrealizowanych dochodach
bud¿etowych  44,7% wp³ywów wykonane zosta³y w 100,0%,
w nastêpuj¹cych kwotach:

2.
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451.144,54 z³,
111,8%
8.232,00 z³,
440,2%

- wp³ywy op³aty skarbowej

33.728,00 z³,
125,4%

- wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej

19.867,14 z³,
118,5%

- wp³ywy z op³at za wydane zezwolenia
na sprzeda¿ alkoholu
- op³ata targowa

139.807,00 z³,
100,0%
84,00 z³,
84,0%

- wp³ywy z innych op³at pobieranych przez jst na podstawie
odrêbnych ustaw (op³ata za dokonanie wpisu do ewidencji

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

— 11539 —

dzia³alnoci gospodarczej, op³ata za zajêcie pasa drogowego)
15.855,60 z³,
232,9%
- koszty upomnieñ

8.604,93 z³,
169,5%

- odsetki od nieterminowych wp³at podatków, koszty upomnieñ
39.951,47 z³,
122,1%
Realizacja dochodów podatkowych w 2008 roku w znacznej
mierze przebiega³a planowo z nieznacznymi wyj¹tkami W trakcie
roku dokonano zmiany w planie dochodów podatkowych.
Wp³ywy z podatku od nieruchomoci zosta³y zrealizowane
w 2008 roku w wysokoci przekraczaj¹cej plan o 4,4%. Powodem by³o miêdzy innymi zg³oszenie do opodatkowania w
trakcie roku nowych lokali. Sukcesywnie zwiêksza siê liczba
podatników, z uwagi na podzia³y gruntów z przeznaczeniem
na dzia³ki budowlane. Znaczny wp³yw na zwiêkszenie dochodów mia³o tak¿e ci¹gniêcie kwot zaleg³ego podatku od
rodków transportowych i podatku od nieruchomoci, co by³o
efektem wystawionych upomnieñ i tytu³ów egzekucyjnych.
Skutki udzielonych przez gminê ulg i zwolnieñ podatkowych w okresie sprawozdawczym.
W roku 2008 kwota udzielonych ulg w podatkach i op³atach
lokalnych ogó³em zamknê³a siê wielkoci¹ - 1.421.941,08 z³, co
stanowi 7,0% osi¹gniêtych dochodów bud¿etowych (w porównaniu z 2007 rokiem nast¹pi³ wzrost o 681.675,08 z³.) Na
wielkoæ t¹ sk³adaj¹ siê:
1) skutki obni¿enia górnych stawek podatkowych 1.016.713,76 z³ tj. 5,01% osi¹gniêtych dochodów bud¿etowych, z tego:

Poz. 2003

sków na ³¹czn¹ kwotê 56.214,40 z³ oraz umorzono odsetki na
kwotê 4.844,00 z³. W porównaniu do 2007 roku nast¹pi³ wzrost
umorzeñ o 43.887,10 z³. Dokonano umorzeñ zaleg³oci podatkowych w przypadkach uzasadnionych interesem podatników, po dokonaniu dog³êbnej analizy sytuacji materialnej i
rodzinnej  (szczególnie ze wzglêdu na wystêpuj¹c¹ suszê).
W tym okresie nie wp³yn¹³ wniosek o odroczenie terminu
p³atnoci podatków i op³at.
Zaleg³oci podatkowe na dzieñ 31.12.2008 roku stanowi¹
kwotê 305.571,62 z³ i w porównaniu do zaleg³oci na koniec
2007 roku wzros³y o 5.396,69 z³, z tego:
- podatek o nieruchomoci -

39.181,75 z³;

- podatek rolny -

67.878,16 z³;

- podatek od rodków transportowych -

10.209,50 z³;

- podatek leny - podatek od czynnoci cywilno-prawnych - podatki zabezpieczone hipotecznie - karta podatkowa - op³ata za zajêcie pasa drogowego -

496,89 z³;
84,00 z³;
184.088,32 z³;
3.590,00 z³;
43,00 z³;

Pozosta³e zaleg³oci w kwocie 224.345,54 z³, dotycz¹
- z tyt. dzier¿awy gruntów

1.332,50 z³;

- z tyt. wyp³aconych zaliczek alimentacyjnych
223.013,04 z³;
Nadp³aty na dzieñ 31.12.2008 roku wynosz¹ ³¹cznie 2.055,84
z³ z tego:
- podatek od nieruchomoci

901,26 z³;

-

podatek od nieruchomoci -

417.988,00 z³

- podatek rolny

419,51 z³;

-

podatek rolny -

423.210,00 z³

- podatek leny

139,80 z³;

-

podatek od rodków transportowych-

175.515,76 z³

- podatek od rodków transportowych

193,00 z³;

- podatek od czynnoci cywilno-prawnych

131,00 z³;

2) skutki udzielonych ulg i zwolnieñ (bez ulg i zwolnieñ
ustawowych)  344.143,92 z³, tj. 1,69% osi¹gniêtych dochodów bud¿etowych, z tego:
-

podatek od nieruchomoci -

-

podatek od rodków transportowych -

338.533,92 z³,
5.610,00 z³,

3) skutki udzielonych w drodze decyzji wydanych przez Wójta
na podstawie ustawy  Ordynacja podatkowa ogó³em 
61.083,40 z³, co stanowi 0,3% osi¹gniêtych dochodów, z
tego:
-

podatek od nieruchomoci

5.199,70 z³;

-

podatek rolny

46.490,70 z³;

-

podatek leny

272,00 z³,

-

podatek od rodków transportowych

1.438,00 z³;

-

podatek od spadków i darowizn

2.814,00 z³.

-

umorzone odsetki

4.844,00 z³;

W 2008 roku wp³ynê³o 228 wniosków o umorzenie nale¿noci podatkowych, z czego pozytywnie za³atwiono 227 wnio-

- udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych
62,00 z³;
- udzia³y w podatku dochodowym od osób prawnych
209,27 z³;
Wobec d³u¿ników prowadzone by³o postêpowanie egzekucyjne
Wystawiono 1.717 szt. upomnieñ na zaleg³oci podatkowe
na ³¹czn¹ kwotê 373.325,14 z³,(w 2007  1.634 szt.  245.714,41)
oraz 721 tytu³ów wykonawczych na ³¹czn¹ kwotê 199.102,50
z³ (w 2007r. 458 szt.  163.780,02 z³). Celem zabezpieczenia
zaleg³oci dokonano 13 wpisów na hipotekê na ogóln¹ kwotê
51.821,20 z³.
Dochody z mienia komunalnego ³¹cznie uzyskano w kwocie 173.757,54 z³, tj. 101,0%
- z op³at za wieczyste u¿ytkowanie gruntów uzyskano kwotê
(§0470)
1.174,09 z³;
- z tytu³u dzier¿awy gruntów wp³ynê³a kwota (§0750)
34.404,45 z³;
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- ze sprzeda¿y mienia komunalnego (§0770) uzyskano kwotê
124.859,00 z³;

- zwrotu zaliczek alimentacyjnych wyp³acanych przez GOPS
10.421,35 z³;

w tym:

- wp³at za korzystanie z hal i sal sportowych 53.541,24 z³;

-

sprzeda¿y dzia³ek

-

sprzeda¿y lokalu mieszkalnego

105.339,00 z³;

- wp³at dzieci w przedszkolach

19.520,00 z³;

- ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych (§0870) uzyskano
kwotê
13.320,00 z³
w tym:
- ze sprzeda¿y autobusu

7.200,00 z³;

-

6.120,00 z³

ze sprzeda¿y koparki

- ró¿nych dochodów (m. innymi zwroty wydatków poniesionych w 2007 roku- za us³ugi pocztowe)
8.360,52 z³;

- udzia³ mieszkañców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej
72.020,00 z³;

- koszty upomnienia, naliczone odsetki

256,24 z³;
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Dotacje celowe na plan 4.123.249,00 z³ wykonano
4.027.244,39 z³ tj., 97,7% w tym:
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Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami

733,82 z³;





Dotacje/pozyskane rodki

Plan 4.449.029 z³, Wykonanie 4.353.013,39 z³, tj. 97,8%

- pozosta³oci rodków wydatków niewygasaj¹cych
12.070,22 z³



9.056,00 z³;

3.

- wp³ata ZUK nadwy¿ki rodków obrotowych za 2007 rok
78.722,68 z³;

- wp³at za us³ugi opiekuñcze

- wp³at dzieci za do¿ywianie

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i op³atach lokalnych  wynios³y 173.415 z³ tj. 100,0%.S¹ to rodki
przekazane z PFRON. Kwota ta dotyczy obni¿enia dochodów
z tytu³u zwolnienia z podatku od nieruchomoci zak³adów
pracy chronionej w 2007 roku oraz w I pó³roczu 2008 roku.

1.554,67 z³;

400,00 z³;

1.000,00 z³;

Udzia³y w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzêdy Skarbowe uzyskano w ³¹cznej kwocie
60.348,15 z³, co stanowi 172,4% planu rocznego. Dochody z
tego ród³a w du¿ej mierze uzale¿nione s¹ od koniunktury
gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie gminy, jak
równie¿ posiadaj¹cych tutaj swoje filie, czy oddzia³y.

- 5%-go udzia³u w dochodach z dowodów osobistych
774,22 z³;

- wp³ata za przy³¹cze wodoci¹gowe

- wp³at z wynajmu pomieszczeñ

Udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów zosta³y zrealizowane w
110,9%, tj. w kwocie 2.783.050,00 z³. W 2008 roku zwiêkszy³ siê
udzia³ procentowy gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych z 36,22 w roku 2007 do 36,49%.

- odsetek od lokat terminowych i oprocentowania rachunków bankowych
57.165,28 z³;

- wp³ywy z op³aty produktowej

107.430,80 z³;

- wp³at za korzystanie ze Schroniska M³odzie¿owego w
Rychnowie
1.619,00 z³;

Pozosta³e dochody bud¿etowe w kwocie 415.126,04 z³,
dotyczy³y:

'
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Rozdzia³ 85212  wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spo³ecznego.

Dz. 010  Rolnictwo i ³owiectwo
Rozdzia³ 01095  Pozosta³a dzia³alnoæ
Plan: 309.529,00 z³; Wykonanie: 309.526,77 z³ 100,0%

Plan 2.284.000,00 z³ Wykonanie: 2.258.209,11 z³ 98,9

Gmina otrzyma³a dotacje z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadania wynikaj¹cego z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o
zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przekazana
dotacja z bud¿etu pañstwa zosta³a wyp³acona producentom
rolnym na podstawie z³o¿onych wniosków.

Przekazana w kwocie 2.253.709,11 z³ dotacja celowa z
bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji oraz innych zadañ zleconych przeznaczona zosta³a na zadania wynikaj¹ce z ustawy o wiadczeniach spo³ecznych.
Przekazana równie¿ zosta³a dotacja w kwocie 4.500 z³ na
zakup komputera na potrzeby biura ds. wyp³aty wiadczeñ
rodzinnych.

Dz. 750  Administracja publiczna
Rozdzia³ 75011  Urzêdy wojewódzkie
Plan: 71.600,00 z³




Wykonanie: 71.600,00 z³

Rozdzia³ 85213  Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestnicz¹ce w zajêciach w centrum integracji spo³ecznej

100,0

Z bud¿etu pañstwa Gmina otrzyma³a dotacje celow¹ na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie na realizacjê zadañ z
zakresu ewidencji ludnoci, USC oraz spraw wojskowych.

Plan; 16.300,00 z³

Wykonanie: 15.520,61 z³

95,2

Dz. 751  Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa i s¹downictwa

Dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej przeznaczona
zosta³a na op³acenie sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej.

Rozdzia³ 75101 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdzia³ 85214  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 1.355,00 z³

Wykonanie: 1.345,56 z³

Plan: 715.900,00 z³

99,3

Wykonanie: 700.509,79 z³

97,9

Dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na realizacje
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej przeznaczona zosta³a na wyp³atê zasi³ków (z tytu³u klêski suszy, oraz
sta³ych).

W roku 2008 na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Gmina otrzyma³a dotacjê celow¹ z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami celem prowadzenia i aktualizacji
sta³ego rejestru wyborców.

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz zadañ zleconych
jednostkom samorz¹du terytorialnego ustawami zosta³y wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem

Dz. 852 - Pomoc spo³eczna

Dotacje celowe na zadania bie¿¹ce gminy
'





5



1



2





6


















'

 


3







3
'











































 



 






:



































Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123













3







=

 



'

























2



'



3





(



3
'





 

















 







































 






















 















Dzia³ 801  Owiata i wychowanie
Wykonanie: 188.958,03 z³ 78,9%

Rozdzia³ 80101  Szko³y podstawowe
Wykonanie: 31.400,88 z³





Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) zosta³y
wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Plan: 59.220,00 z³





5

Plan: 239.412,00 z³


























'
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Plan: 63.200,00 z³

Otrzymano dotacjê z bud¿etu pañstwa na realizacjê pilota¿owego programu nauki jêzyka angielskiego w klasach I i II
szkó³ podstawowych w dwóch terminach realizacji:
- od stycznia do sierpnia 2008 r.
- od wrzenia do grudnia 2008 r.
W wysokoci 59.220,00 z³, tj. 100% planu. Niewykorzystane
rodki w kwocie 27.819,12 z³ zwrócono do Urzêdu Wojewódzkiego. Ni¿szy poziom wykonania plany wynika z poniesionych
ni¿szych kosztów realizacji tego zadania.

































































Wykonanie: 62.728,33 z³

99,93%

Gmina otrzyma³a z bud¿etu pañstwa dotacjê celow¹ w
kwocie 63.200 z³ na wyp³atê zasi³ków okresowych. Niewykorzystane rodki w kwocie 471,67 z³ zwrócono do Urzêdu
Wojewódzkiego.
Rozdzia³ 85219  Orodki pomocy spo³ecznej
Plan: 168.449,00 z³

53,0%





Wykonanie: 168.449,00 z³ 100,0%

Gmina otrzyma³a z bud¿etu pañstwa dotacjê celow¹ na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin w kwocie 168.449
z³ tj. 100%, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów
utrzymania GOPS. Dotacja wykorzystana zosta³a w 100%.
Rozdzia³ 85295  Pozosta³a dzia³alnoæ
Plan: 90.000,00 z³

Wykonanie: 90.000,00 z³

100,0%

Z bud¿etu pañstwa gmina otrzyma³a dotacjê celow¹ na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin w kwocie 90.000 z³,
tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizacjê programu
wieloletniego Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania. Przekazana dotacja zosta³a w 100 % wykorzystana.

Rozdzia³ 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ
Plan: 180.192,00 z³

Wykonanie: 157.557,15 z³ 87,4%

Gmina otrzyma³a z bud¿etu pañstwa dotacje celow¹ na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin z przeznaczeniem
na dofinansowanie:
- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego m³odocianych pracowników  kwota 156.192,00 z³, tj. 100%
planu. Niewykorzystan¹ kwotê dotacji po rozliczeniu kosztów przygotowania zawodowego m³odocianych pracowników w wysokoci 22.634,85 z³ zwrócono do Urzêdu Wojewódzkiego;
- zakupu i instalacji w szko³ach zestawów do monitoringu
wizyjnego w kwocie 24.000,00 z³. Dotacja ta zosta³a wykorzystana w 100%.
Dz. 852 - Pomoc spo³eczna
Plan: 321.649,00 z³

Wykonanie: 321.177,33 z³ 99,9%

Rozdzia³ 85214  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dzia³ 854  Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan: 128.504,00 z³

Wykonanie: 125.397,19 z³

97,6%

Rozdzia³ 85415  Pomoc materialna dla uczniów
Plan: 128.504,00 z³

Wykonanie: 125.397,19 z³ 97,6%

Z bud¿etu pañstwa gmina otrzyma³a dotacje celowe na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin na dofinansowanie:
- zakupu podrêczników dla dzieci rozpoczynaj¹cych roczne
przygotowanie przedszkolne lub naukê w klasach I  III w
kwocie 12.807,00 z³, tj. 100% planu. Niewykorzystane
rodki w kwocie 3.099,81 z³ zwrócono do Urzêdu Wojewódzkiego.
- wiadczeñ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym w kwocie 115.697 z³, tj. 100% planu. Niewykorzystane rodki w kwocie 7 z³ zosta³y zwrócone do Urzêdu
Wojewódzkiego.
Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na
podst. porozumienia
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W ramach zawartych porozumieñ otrzymano pomoc finansow¹ ze Starostwa Powiatowego(kwota 8.000 z³) oraz


































Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego
(kwota 28.000 z³) na zadania w³asne gminy:
Pomoc finansowa na zadania bie¿¹ce Gminy
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Dodatkowo pozyskano rodki finansowe na realizacjê zadañ bie¿¹cych i inwestycyjnych na plan 214.780 z³  otrzymano 49.780,00 z³, co stanowi 23,2%



3

rodki pozyskane na finansowanie zadañ bie¿¹cych
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rodki pozyskane na finansowanie inwestycji
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1. Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych w gminie.

- na wydatki bie¿¹ce na plan 17.216.130,00 z³ wykonano
16.063.100,48 z³ tj. 93,3%,

Plan 18.000 z³, wykonanie 36.895,71 z³ co stanowi
204,98%. S¹ to wp³ywy z op³aty skarbowej pobranej za
wydane dowody osobiste oraz udostêpnienie danych (kwota 15.484,40 z³) i przekazane s¹ na r-k WUW w Poznaniu oraz
zwrot z tyt. ci¹gniêtej od d³u¿ników wczeniej wyp³aconej
zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (kwota 21.411,31 z³) z tego kwota potr¹cona nale¿na gminie
stanowi 11.240,54 z³.

- na wydatki maj¹tkowe na plan 4.930.424,00 z³ wykonano
w kwocie, 4.623.815,68 z³ tj. 93,8%.

Realizacjê dochodów bud¿etowych za 2008 rok w ujêciu
tabelarycznym przedstawia za³¹cznik Nr 1 do niniejszego
sprawozdania.
Wydatki bud¿etowe
Na ustalony w bud¿ecie plan wydatków w kwocie
22.146.554,00 z³ wykonano wydatki w kwocie 20.686.916,16 z³
tj. 93,4%, z tego:

Realizacjê wydatków bud¿etowych za 2008 rok w ujêciu
tabelarycznym przedstawia za³¹cznik Nr 2 do niniejszej informacji.
Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo
Plan: 2.844.953,00 z³ Wykonanie: 2.716.109,87

95,5%

rozdzia³ 01008  Melioracje wodne
Plan; 38.000,00 z³

Wykonanie: 37.985,20 z³

100,0%

- kwota 37.985,20 przeznaczona zosta³a na konserwacjê
rowów wykonywane przez Gminne Spó³ki Melioracyjne;
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Rozdzia³ 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna
wsi

Rozdzia³ 6016  Drogi publiczne gminne
Plan: 2.006.000,00 z³ Wykonanie: 1.931.416,08 z³

Plan: 2.464.952,00 z³ Wykonanie: 2.350.696,50z³ 95,4%
- wydatki bie¿¹ce stanowi¹ kwotê 1952 z³,

Rozdzia³ 01030  Izby rolnicze
Wykonanie: 16.771,86 z³

82,1%

Ewidencjonowano tutaj wydatki przekazane na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokoci 2 % uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego. Ni¿sze wykonanie planu
wynika z mniejszych wp³at podatku rolnego ni¿ zaplanowano
na 2008 rok.
Rozdzia³ 01095  Pozosta³a dzia³alnoæ
Plan: 321.577,00 z³

Wykonanie: 310.656,31 z³ 96,6%

W ramach powy¿szej kwoty wydatkowano miêdzy innymi
rodki na:
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej w kwocie 303.458,89 z³. W 2008 roku
z³o¿ono 721 wniosków o zwrot podatku akcyzowego,
- wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ powy¿szego zadania dotycz¹cego zwrotu podatku akcyzowego  6.067,88 z³;
- pozosta³e wydatki w kwocie 1.129,54 z³ dotycz¹ kosztów
utylizacji pad³ych zwierz¹t, od³owem psów, dla których nie
ustalono w³aciciela i umieszczono je w schronisku dla
zwierz¹t.

Wykonanie: 2.061.421,46 95,2%

Wykonanie: 60.000,00 z³ 100,0%

Zgodnie z zawart¹ w dniu 10.04.2008 r. umow¹ z Województwem Wielkopolskim zosta³a udzielona przez Gminê
Blizanów pomoc finansowa w wysokoci 60.000 z³ z przeznaczeniem na budowê chodnika w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr
442 w miejscowoci Janków Pierwszy.
rodki przekazane zosta³y wykorzystane w ca³oci i rozliczone na podstawie przed³o¿onego sprawozdania.

Wykonanie: 41.891,38 z³

Na bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych wykorzystano
kwotê 489.216,95 z³ tj. 94,4%, w ramach, której wydatkowano
rodki na:
- zimowe utrzymanie dróg, , zakup oznakowania,
- remonty nawierzchni bitumicznych i innych, utrzymanie
dróg gruntowych
Inwestycje drogowe zosta³y zrealizowane w wysokoci
1.442.199,13 tj. 97,6% planu. Realizacjê wydatków maj¹tkowych w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia za³¹cznik nr 3.
W trakcie 2008 roku plan finansowy zadañ inwestycyjnych
zosta³ zwiêkszony w stosunku do bud¿etu pierwotnego o
kwotê 878.000 z³.
Rozdzia³ 60095  Pozosta³a dzia³alnoæ
Plan: 58.000,00 z³

Wykonanie: 28.114,00 z³

48,5%

W tym rozdziale dokonywane by³y wydatki w zakresie
wiadczonych us³ug przewozowych zgodnie z umow¹ zawart¹
z PKS w Kaliszu, oraz z KLA. Niskie wykonanie planu spowodowane jest odst¹pieniem przez Gminê od przed³u¿enia umowy
na wiadczenie us³ug przez KLA ze wzglêdu na ma³e zainteresowanie przejazdami ze strony mieszkañców.

Plan: 37.000,00 z³

Wykonanie: 24.467,15 z³

66,1%

W rozdziale tym wydatki zwi¹zane by³y z:
- sporz¹dzaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
przez Starostwo Powiatowe dla celów komunalizacji mienia, dla celów sprzeda¿y i uregulowania spraw w³asnociowych, og³oszeniami w prasie o przetargach,
- postêpowaniami s¹dowymi (m.in. wpisy hipoteczne)
Dzia³ 710  Dzia³alnoæ us³ugowa
Plan: 96.440,00 z³

Rozdzia³ 6014  Drogi publiczne powiatowe
Plan: 42.000,00 z³

- inwestycje drogowe

Rozdzia³ 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Rozdzia³ 6013  Drogi publiczne wojewódzkie
Plan: 60.000,00 z³

- remonty,

Dzia³ 700  Gospodarka mieszkaniowa

Dzia³ 600  Transport i ³¹cznoæ
Plan: 2.166.000,00 z³

W ramach rodków realizowano wydatki na:
- bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych,

- wydatki maj¹tkowe zrealizowane zosta³y w kwocie
2.348.744,50 z³, tj. 96,1% planu. Szczegó³owo zosta³y
omówione w za³¹czniku Nr 3.

Plan: 20.424,00 z³

96,3%

99,7%

Zgodnie z porozumieniem z dnia 16.07.2008 r. zawartego
ze Starost¹ Kaliskim Gmina realizowa³a zadanie w zakresie
budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Janków
Trzeci oraz przebudowy chodnika w m. Rychnów. Zadanie to
zosta³o wprowadzone do bud¿etu uchwa³¹ Nr XVI/142/08 Rg
Blizanów z dnia 27.06.2008 r. Zadanie to zosta³o zrealizowane
w terminie i rozliczone. Zakres rzeczowy zosta³ przedstawiony
w za³¹czniku Nr 3.

Wykonanie: 79.604,20 z³

82,5%

Rozdzia³ 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan: 81.440,00 z³

Wykonanie: 64.604,20 z³

79,3%

W trakcie roku poniesiono wydatki na:
- wyp³atê umów zleceñ oraz pochodnych dla cz³onków
Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej 1.405,60 z³,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 
45.900,00z³,

Dziennik Urzêdowy
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- opracowanie oceny wp³ywu inwestycji na nieruchomoci
s¹siednie 
1.600,00 z³

Wykonanie: 15.000,00 z³

100,0%

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 28.05.2008 r.
Wojewoda Wielkopolski powierzy³ do wykonania zadanie polegaj¹ce na wykonaniu remontu i konserwacji Grobu Nieznanego ¯o³nierza na cmentarzu w Blizanowie. Przekazana dotacja
w wysokoci 15.000 z³ zosta³y w ca³oci wykorzystane. Rozliczenie koñcowe zosta³o przed³o¿one w dniu 28.11.2008 roku.

Plan: 2.203.538,00 z³ Wykonanie: 1.898.194,49 z³ 6,1%
Rozdzia³ 75011  Urzêdy Wojewódzkie
Wykonanie: 139.302,83 z³

7,2%

Realizowane by³y wydatki zwi¹zane z wykonywaniem zadañ z zakresu ewidencji ludnoci, USC, spraw wojskowych.
Rozdzia³ 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wykonanie: 76.549,93 z³

6,3%

Wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem Rady Gminy obejmowa³y:
- diety radnych 

67.076,00 z³,

- pozosta³e wydatki m.in. zakup napojów na sesje oraz
komisje, podró¿e s³u¿bowe 9.473,93 z³.
Rozdzia³ 75023  Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Plan: 1.872.478,00 z³ Wykonanie: 1.611.726,86 z³

86,1%

rodki wydatkowano na;
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeñ pracowników w
ramach których uwzglêdniono dodatkowe wynagrodzenie
roczne 1.198.567,95 z³.
- odpis na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych 
24.931,76 z³,
- utrzymanie Urzêdu i jego bie¿¹ce potrzeby takie jak: zakup
materia³ów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, zakup artyku³ów technicznych, zakup paliwa,
aparatów telefonicznych, mebli i sprzêtu biurowego, op³aty za energie elektryczn¹, us³ugi pocztowe , bankowe,
telekomunikacyjne. Uwzglêdniono wydatki na koszty szkoleñ pracowników, podró¿y s³u¿bowych, badañ okresowych pracowników, prenumeratê czasopism, koszty wywozu nieczystoci, op³aty za programy komputerowe 373.362,03 z³;
- bie¿¹ce remonty budynku 

31,9%

- reklamê prasow¹, wydawnictwa promocyjne
Rozdzia³ 75095  Pozosta³a dzia³alnoæ
Plan: 62.000,00 z³

Wykonanie: 58.822,84 z³

94,9%

rodki wydatkowano na:
- wyp³atê diet dla so³tysów

15.908,00 z³;

- wydatki bie¿¹ce (szkolenia so³tysów, wykonanie tablic
informacyjnych itp.)
42.914,84 z³;

Dzia³ 750 - Administracja publiczna

Plan: 88.700,00 z³

Wykonanie: 11.792,03 z³

W ramach promocji gminy rodki wydatkowano na:

Rozdzia³ 71035 - Cmentarze

Plan: 143.360,00 z³

Rozdzia³ 75075  Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego
Plan: 37.000,00 z³

- 15.698,60

Plan: 15.000,00 z³
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14.865,12 z³;

- inwestycje  wydatki na zakup sprzêtu komputerowego
planowana kwota 8.000 z³ nie zosta³a zrealizowana gdy¿
wartoæ jednostkowa gotowych rodków trwa³ych stanowi³a kwotê poni¿ej
3.500 z³.

Dzia³ 751  Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Rozdzia³ 75101 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan: 1.355,00 z³

Wykonanie: 1.345,56 z³

99,3%

rodki z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby
zwi¹zane z prowadzeniem sta³ego rejestru wyborców.
Dzia³ 754  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Plan: 181.600,00 z³

Wykonanie: 177.599,12 z³ 97,8%

Rozdzia³ 75405  Komendy powiatowe Policji
Plan: 9.000,00 z³

Wykonanie: 8.700,00 z³

96,7%

Zgodnie z zawartymi Porozumieniami z dnia 1.08.2008 r.
zawartymi miêdzy Gmin¹ Blizanów a Komenda Wojewódzk¹
Policji w Poznaniu rodki finansowe:
- w kwocie 3.200,00 z³ przekazane zosta³y na dodatkowe
s³u¿by prewencyjne na terenie gminy,
- w kwocie 3.000,00 z³ przekazane zosta³y na zakup paliwa
do pojazdu s³u¿bowego Posterunku Policji w Blizanowie.
Ponadto zakupiono wyposa¿enie dla Posterunku Policji w
Blizanowie.
Rozdzia³ 75412  Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
Plan: 170.000,00 z³

Wykonanie: 168.432,86 z³ 99,1%

rodki wydatkowano m.in. na:
- wynagrodzenie z tytu³u umów  zlecenia dla osób obs³uguj¹cych i konserwuj¹cych sprzêt po¿arniczy oraz komendanta ZG OSP 
11.298,87 z³;
- wyposa¿enie jednostek w sprzêt ppo¿., zakup materia³ów
i wyposa¿enia 
150.842,99 z³;
- ubezpieczenie pojazdów oraz cz³onków OSP - 6.291,00 z³;
Rozdzia³ 75421  Zarz¹dzanie kryzysowe
Plan: 2.600,00 z³

Wykonanie: 466,26,00 z³

17,9%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

Poniesione wydatki dotycz¹ op³aty abonamentowej za
telefon komórkowy.

- s¹ to wydatki zwi¹zane z poborem zobowi¹zañ pieniê¿nych (wynagrodzenie so³tysom wsi za inkaso zobowi¹zañ
pieniê¿nych).

Dzia³ 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem

Dzia³ 757  Obs³uga d³ugu publicznego
Plan: 51.100,00 z³

Rozdzia³ 75647  Pobór podatków, op³at i niepodatkowych
nale¿noci bud¿etowych
Plan: 77.000,00 z³ Wykonanie: 67.361,7700,00 z³
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Rozdzia³ 80101  Szko³y podstawowe








Plan: 4.688.644,00 z³ Wykonanie: 4.495.209,47 z³ 95,9%
Wydatki bie¿¹ce  plan 4.308.644,00 z³ wykonanie 
4.126.943,30 z³
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Dzia³ 854  Edukacyjna opieka wychowawcza
7.635,00 z³;










=

Dzia³ 801  Owiata i wychowanie

- rezerwê na wydatki bie¿¹ce owiaty w kwocie 20.597,00 z³;







- rezerwê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu
zarz¹dzania kryzysowego w kwocie
38.000,00 z³;

=



Plan: 8.670.591,00 z³ Wykonanie: 8.276.194,06 z³ 95,4%

- rezerwê ogóln¹ w kwocie

=

%

 %

Wykonanie: 0,00 z³

5




3

3

w tym, niewykorzystano:

 





Rozdzia³ 75818  rezerwy ogólne i celowe

3



- rezerwê na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
80.00,00 z³;

Wykonanie: 0,00 z³

Plan: 146.232,00 z³







Dzia³ 758  Ró¿ne rozliczenia
Plan: 146.232,00 z³
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87,6%

W analizowanym okresie poniesione wydatki na obs³ugê
d³ugu dotyczy³y sp³aty odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i
po¿yczek:

 



Wykonanie: 44.787,39 z³

Rozdzia³ 75702  Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego
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w tym:
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Wykonanie: 239.614,51 z³ 95,4%



































Plan: 251.165,00 z³






Rozdzia³ 80103 - oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych
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Wydatki inwestycyjne na plan 380.000,00 z³ wykonane
zosta³y w kwocie 368.266,17 z³, tj. 96,9% planu. Zakres rzeczowy poniesionych wydatków inwestycyjnych przedstawiony
zosta³ w za³¹czniku Nr 3.
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Rozdzia³ 80104  przedszkola
Plan: 473.418,00 z³

Wykonanie: 465.772,05 z³ 98,4%
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Zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 5/08 w dniu 11.06.2008
r. pomiêdzy Miastem Kalisz a Gmin¹ Blizanów, dokonano refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Kalisz przedszkolom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez osoby
prawne inne ni¿ jednostka samorz¹du terytorialnego. Przekazana





:



















kwota dotycz¹ca 2008 roku - 27.844 z³, oraz zrefundowano koszty
udzielonej dotacja za 2007 rok  17.204 z³.
Rozdzia³ 80110  gimnazja
Plan: 2.317.478,00 z³ Wykonanie: 2.231.133,16 z³

96,3%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

5
3

 

=



=



=



8







 


8





6








































































:



 ,













3

3





=






Poz. 2003

— 11548 —











8













8













































=



8







=







=







w tym:
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Rozdzia³ 80113  dowo¿enie uczniów do szkó³

- pozosta³e us³ugi

Plan: 350.000,00 z³

- ZFS dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obs³ugowych
37.624,27 z³;

Wykonanie: 317.607,86 z³ 90,7%

Rozdzia³ 80146  doskonalenie zawodowe nauczycieli
Plan: 33.498,00 z³

- dofinansowania pracodawcom kosztów kszta³cenia m³odocianych pracowników
133.557,15 z³;

Wykonanie: 17.413,73 z³52,0%

Rozdzia³ 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ
Plan: 243.883,00 z³

9.518,14 z³;

Rozdzia³ 85401  wietlice szkolne

Wykonanie: 217.321,62 z³ 89,1%

Plan: 171.734,00 z³

Poniesione wydatki w 2008 roku dotyczy³y;

Wykonanie: 155.141,68 z³ 90,3%

Poniesione w 2008 roku wydatki dotyczy³y

- zakupu wyposa¿enia do monitoringu szkó³ 36.622,06 z³;
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Rozdzia³ 85415  pomoc materialna dla uczniów
Plan: 128.504,00 z³





Wykonanie: 125.397,19 z³ 97,6%

Poniesione wydatki w 2008 roku dotyczy³y:
- dofinansowania zakupu podrêczników dla dzieci rozpoczynaj¹cych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukê w
klasach i  III  kwota 9.707,19 z³;

- wyp³acono 138 stypendiów w kwocie 115.690,00 z³ dla 617
uczniów.
Rozdzia³ 85417  Szkolne schroniska m³odzie¿owe
Plan: 11.223,00 z³

Wykonanie: 11.175,29 z³

Poniesione w 2008 roku wydatki dotyczy³y

99,6%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123
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3. Ogó³em w placówkach owiatowych wed³ug spisu na
dzieñ 30.09.2008 r. naukê pobiera³o ³¹cznie 1170 uczniów,
z czego: w gimnazjach - 369, w szko³ach podstawowych 718, w oddzia³ach przedszkolnych  102, w przedszkolach
 83. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce liczby uczniów w
poszczególnych placówkach owiatowych wed³ug stanu
na dzieñ 30.09.2008 r. zamieszczono poni¿ej w uk³adzie
tabelarycznym.

39,0%

1. Niepe³ne wykorzystanie rodków z funduszu p³ac wynika
z tego, i¿ w planach uwzglêdniono odprawy dla nauczycieli
odchodz¹cych na emeryturê, w rzeczywistoci jednak nadal pozostaj¹ oni w stosunku pracy. Ponadto czêæ nauczycieli korzysta³a ze zwolnieñ lekarskich oraz zmniejszono
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne.
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4. W placówkach owiatowych zatrudnienie znalaz³o 99 nauczycieli w pe³nym wymiarze zajêæ oraz 22 w niepe³nym
wymiarze z tego: 2 sta¿ystów, 16 nauczycieli kontrakto-
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Rozdzia³ 85446  Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli

1



6






Wykonanie: 407,50 z³







Plan: 1.044,00 z³
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6



wych, 44 mianowanych i 37 dyplomowanych. W placówkach owiatowych zatrudnionych jest 27 pracowników
niebêd¹cych pracownikami pedagogicznymi.
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Dzia³ 851  Ochrona zdrowia
Wykonanie: 248.784,79 z³ 90,9%

Rozdzia³ 85153  Zwalczanie narkomanii
Wykonanie: 28.952,49 z³

84,2%

Rozdzia³ 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Plan: 120.226,00 z³

0



3

Plan: 34.400,00 z³
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Plan: 273.550,00 z³

.
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Wykonanie: 115.583,15 z³ 96,1%

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr XII/85/07w dniu
7.12.2007 r. (zmiany: Uchwa³a Nr XV/128/08, Uchwa³a Nr XVIII/
153/08, XX/185/08) natomiast Gminny Program Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Gminy Blizanów zosta³ przyjêty Uchwa³¹
Nr XII/86/07 z dniu 7.12.2007 r. (zmiany: Uchwa³a Nr XV/129/
08, Uchwa³a Nr XX/186/08).
W/w Programy okrela³y zakres i formê realizacji zadañ
wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz przeciwdzia³aniu narkomanii.
Na realizacjê Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotê 120.226
z³, wydatkowano 115.583,15 z³ (co stanowi 96,1% wykonania
planu )natomiast na realizacjê Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii zaplanowano rodki w wysokoci 34.400
z³, wydatkowano 28.952,49 z³, (84,2% wykonania planu).
Na realizacjê zadañ zawartych w Programach wykorzystane zosta³y rodki finansowe pochodz¹ce z op³at za korzystanie
z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Niewykorzystane rodki finansowe przeznaczone na realizacjê Programów w roku 2008 zostan¹ przeznaczone na realizacjê Programów w 2009 roku.
Realizuj¹c programy podjêto nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
Rozdzia³ II
Zadanie 1
Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu oraz osób uzale¿nionych i osób zagro¿onych uzale¿nieniem i uzale¿nionych:
Prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzale¿nionych
i wspó³ uzale¿nionych od alkoholu. Punkt by³ czynny w ka¿dy

wtorek w godzinach od 1600 do 2000. Punkt prowadzi³a specjalista ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym z porad w punkcie skorzysta³o 43 osoby. Z osobami tymi przeprowadzone zosta³y
rozmowy motywacyjne oraz konsultacyjne. Przy punkcie dzia³a 20 osobowa grupa wsparcia dla uzale¿nionych. Jest to sta³a
grupa, z któr¹ realizowany jest program oparty na warsztatach
wyk³adach treningowych i psychologicznych. G³ównym celem
programu jest umocnienie trzewoci i radzenie sobie z nawrotem choroby. Przy punkcie dzia³a tak¿e grupa psychoedukacyjna dla osób wspó³uzale¿nionych.
Jest to grupa rotacyjna rednio 5-7 osób, z którymi prowadzony jest program radzenia sobie z zaburzeniami w funkcjonowaniu
z blisk¹ osoba nadu¿ywaj¹ca alkoholu. Oprócz zajêæ w punkcie
odbywaj¹ siê równie¿ wizyty w domu pacjentów by³o ich 17.
W roku 2008 przeprowadzono remont Punktu Konsultacyjnego - koszt 5.801 z³.
Zadanie 2
W ramach udzielania rodzinom, w których wystêpuj¹
problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy psychospo³ecznej
i prawnej a w szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w
rodzinie przewidywano 3.000 z³.
- Przeprowadzono szkolenie dla wychowawców wietlic
opiekuñczo-wychowawczych: Problemy alkoholowe w rodowisku rodzinnym dziecka - wietlica jako miejsce wsparcia Przemoc w rodzinie, a funkcjonowanie dziecka 
wietlica jako miejsce wsparcia. Koszt szkolenia 2.900 z³.
- Pomoc prawna rodzinom z problemami alkoholowymi,
narkomanii realizowana jest przez punkt konsultacyjny,
który udziela wszelkiej pomocy psychospo³ecznej i prawnej, miedzy innymi skierowano 7 osób na leczenie stacjonarne do Zak³adu Leczenia Uzale¿nieñ w Murowañcu i
Koninie, skierowano 4 osoby na detox.
Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii w szczególnoci dla dzieci
i m³odzie¿y w tym prowadzenie poza lekcyjnych zajêæ sportowych a tak¿e dzia³ania na rzecz do¿ywiania dzieci uczestnicz¹cych w poza lekcyjnych programach opiekuñczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
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Zadanie to realizowano miêdzy innymi poprzez:
1. Przeprowadzono program profilaktyczny  Trzeci Elementarz czyli program siedmiu kroków. Nadzór nad realizacj¹ programu sprawowa³a Wielkopolska Fundacja ETOH.
Koszty przeprowadzenia programu wynios³y 4.760 z³.
Realizatorami programu byli przeszkoleni nauczyciele w
poszczególnych szko³ach.
Program przeprowadzony zosta³ w nastêpuj¹cych szko³ach
Zespó³ Szkó³ w Blizanowie Kl. IIIA i Kl. III B - 48 uczniów
Zespó³ Szkó³ w Jankowie Pierwszym klasa V Szko³y Podstawowej  29 uczniów
Zespó³ Szkó³ w Piotrowie klasa IIb Gimnazjum - 21 uczniów
Szko³a Podstawowa w Jarantowie klasa V - 15 uczniów
Szko³a Podstawowa w Jastrzêbnikach klasa V i VI - 20
uczniów
Szko³a Podstawowa w Rychnowie klasa V i VI  13 uczniów
Dzieci ze Szko³y Podstawowej z Jastrzêbnik wziê³y udzia³
w spektaklu Komnata Czasu - w Pleszewie. Koszt spektaklu
wyniós³ 1391 z³.
2. Przeprowadzono we wszystkich szko³ach na terenie
gminy kampaniê  Zachowaj Trzewy Umys³  zorganizowan¹
przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, oraz Komendy G³ównej Policji.
W ramach kampanii w ka¿dej ze szkó³ przeprowadzono
miêdzy innymi konkursy:
1) W poszukiwaniu kwiatu paproci
2) Zdobywamy Mount Everest
3) Szybciej, wy¿ej, mocniej
4) Szukamy M³odych Mistrzów
5) Nasze mocne strony
polegaj¹ce na rozwi¹zywaniu testów, krzy¿ówek, przygotowywania prac plastycznych, literackich oraz uk³adanie hase³.
Swoje prace dzieci i m³odzie¿ wys³a³a do organizatorów.
Komisja w drodze wyboru b¹d losowania wy³oni³a laureatów.
Z terenu naszej Gminy laureatami konkursu zostali:
- 1 uczeñ gimnazjum z Blizanowa oraz 1 uczeñ szko³y
Podstawowej z Blizanowa, uczennica Szko³y Podstawowej
z Jastrzêbnik oraz 1 uczeñ z Gimnazjum w Piotrowie.
Wyró¿nieni uczniowie otrzymali gry.
Nagrody te zosta³y wrêczone wyró¿nionym w czasie inauguracji roku szkolnego 2008/2009.
Koszty kampanii polegaj¹ce na zakupie plakatów, ulotek,
krzy¿ówek, broszur i innych materia³ów wynios³y 2.440,00 z³
3. Przewidywano dofinansowanie z przeznaczeniem na
organizacjê imprez bezalkoholowych promuj¹cych zdrowy
styl ¿ycia oraz promocje zabaw bez rodków psychoaktyw-

Poz. 2003

nych. W ramach realizacji tego zadania zorganizowany zosta³
piknik trzewociowy wieczerzê wigilijn¹ oraz spotkanie op³atkowe Ogó³em wydatkowano 5.804 z³.
4. Dofinansowano wietlice opiekuñczo-wychowawcze
dla dzieci i m³odzie¿y.
Koszt realizacji zadania 38.000 z³
wietlice na terenie gminy Blizanów dzia³aj¹ przy:
- Zespole Szkó³ w Blizanowie
- Zespole Szkó³ w Jankowie Pierwszym
- Zespole Szkó³ w Piotrowie
- Szkole Podstawowej w Jarantowie
- Szkole Podstawowej w Rychnowie
W wietlicach zajêcia prowadzone s¹ zgodnie z harmonogramem tygodniowym. W wietlicach przy Zespo³ach Szkó³
minimum 10 godzin tygodniowo w Szkole Podstawowej w
Jarantowie 8 godzin tygodniowo a w Szkole Podstawowej w
Rychnowie 6 godzin tygodniowo. W wietlicach prowadzone
s¹ zajêcia sportowe, plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz
inne.
Poza tym w wietlicach opiekuñczo-wychowawczych przy
Zespo³ach Szkó³ w Jankowie, Blizanowie i Piotrowie oraz w
Szkole Podstawowej w Rychnowie i Jarantowie  prowadzone
by³y szkolne programy profilaktyczne których celem jest promocja zdrowia poprzez propagowanie stylu ¿ycia wolnego od
na³ogu tytoniowego, alkoholu, narkotyków i bez przemocy
przez specjalistê ds. profilaktyki uzale¿nieñ Przeprowadzono
równie¿ wyk³ady profilaktyczne dla rodziców podczas wywiadówek.
5. Udzielono pomocy dla organizatorów ró¿nych form
spêdzania wolnego czasu dla dzieci i m³odzie¿.
W ramach tej dzia³alnoci udzielono dofinansowania dla:
- Orodka wypoczynkowego dla dzieci i m³odzie¿y Stanica
harcerska w Go³uchowie 
1500 z³,
- M³odzie¿owej Orkiestra Dêtej Pruszków 
- M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej Rychnów -

2.100 z³
2.557.29 z³

- Zespo³ów sportowych LKS Panda, Klub Sportowy Fortuna, - UKS Piast, KP KOPERNIK zakupuj¹c miedzy
innymi stroje sportowe 10.504,88 z³
- Kolonie dla dzieci z rodzin z Brudzewa zorganizowane
przez Parafiê Brudzew i Caritas Diecezji Kaliskiej 2.000,00
z³ oraz z Lipego zorganizowane przez Parafie Lip oraz
Caritas Diecezji Kaliskiej 
2.000 z³
Udzia³ w rekolekcjach Oazowych organizowane przez Parafiê Rychnów dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
 2248,81 z³.
Kwalifikacji dzieci do wyjazdu dokona³ Gminny Orodek
Pomocy Spo³ecznej w Blizanowie. £¹cznie z tej formy wypoczynku skorzysta³o 45 dzieci.
6. Dofinansowano organizowany przez Szko³y wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y w okresie ferii i wakacji. Na ten cel
przewidywano i wykorzystano 12.900,00 z³.
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Dyrektorzy Szkó³ otrzymali pisma informuj¹ce o wysokoci
przyznanych rodków finansowych, oraz o zasadach wykorzystania tych rodków.
Jednym z podstawowych warunków by³o to, aby w czasie
trwania obozu lub innych zajêæ przeprowadzaæ z m³odzie¿¹ w
wymiarze conajmniej 1 godziny dziennie zajêcia z zakresu
profilaktyki uzale¿nieñ oraz aby dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi pokryæ ca³kowite koszty uczestnictwa w
organizowanych formach wypoczynku. Przyznane rodki zosta³y czêciowo wykorzystane przez niektóre szko³y na zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych. Pozosta³e
rodki wykorzystane zosta³y na zorganizowanie przez szko³y w
okresie letnim ró¿nych form wypoczynku.
Ze z³o¿onych przez Szko³y sprawozdañ wynika, ¿e w ka¿dej
ze szkó³ przeprowadzone by³y zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y by³y to zarówno zajêcia organizowane w Szkole jak i zajêcia wyjazdowe.
Ze wzglêdu na bardzo du¿¹ iloæ jak i ró¿norodnoæ
organizowanych przez szko³y form wypoczynku w okresie
zimowym i letnim bardzo trudno by³oby przedstawiæ ka¿de z
tych zajêæ czy form z osobna.
Zadanie 4
W ramach wspomagania dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych (1.000 z³).
Nie wykorzystano rodków finansowych, poniewa¿ nie
wp³yn¹³ ¿aden wniosek o pomoc finansow¹.
Natomiast Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Blizanowie udzieli³ pomocy 6 rodzinom osób uzale¿nionych 19
rodzinom wspó³uzale¿nionych - w formie zasi³ku celowego,
okresowego w formie pomocy rzeczowej (odzie¿y otrzymanej
z PKPS Kalisz oraz Bank ¯ywnoci w Koninie). Równie¿ GOPS
udzieli³ pomocy socjalnej 15 rodzinom uzale¿nionym.

roku likwidacja SP ZOZ w Blizanowie z fili¹ w Jastrzêbnikach.
2. Wydatki maj¹tkowe zrealizowane zosta³y w kwocie
95.180,50 z³ tj. 89,9% planu. Zakres rzeczowy wykonanych
wydatków inwestycyjnych zawiera za³¹cznik Nr 3.
Dzia³ 852  Pomoc spo³eczna
Plan: 4.001.138,00 z³ Wykonanie: 3.828.480,08 z³ 95,7%
Rozdzia³ 85202 - Domy pomocy spo³ecznej
Plan: 105.000,00 z³

Wykonanie: 59.632,54 z³

Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów okrelonych w art. 13 i 14 ustawy o wychowaniu w
trzewoci (500 z³).
Nie podejmowano interwencji z naruszeniem przepisów
okrelonych w art. 13 i 14 ustawy o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
Zadanie 6
Wspieranie i rozwój zatrudnienia socjalnego (500 z³)
Nie spisano ¿adnego kontraktu socjalnego, nie zosta³o
utworzone Centrum Integracji Spo³ecznej.
Inne wydatki takie jak zakup materia³ów, podró¿e s³u¿bowe, diety cz³onków komisji, ogó³em wydatkowano rodki w
wysokoci 9.600 z³
Rozdzia³ 85195  Pozosta³a dzia³alnoæ
Wykonanie: 104.249,15 z³ 87,7%

W tym:
1. Wydatki bie¿¹ce w kwocie 9.068,65 z³ dotycz¹ wydatków poniesionych w zwi¹zku z prowadzon¹ w 2008

56,8%

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotycz¹ kosztów
utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy spo³ecznej.
Wydatki poniesiono na utrzymanie 2 osób (1 dziecko, 1 osoba
starsza) w Domu Pomocy Spo³ecznej oraz 6 osób przebywaj¹cych w Domu Charytatywnym w ¯ernikach.
Rozdzia³ 85212  wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spo³ecznego
Plan: 2.284.000,00 z³ Wykonanie: 2.258.209,11 z³ 98,9%
Wydatki w tym rozdziale w ca³oci finansowane by³y z
bud¿etu pañstwa w formie dotacji celowej i przeznaczone
zosta³y na wyp³atê wiadczeñ rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obs³ugi wiadczeñ oraz na op³acenie sk³adek
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego.
W 2008 roku wydatkowano:
1. na zasi³ki rodzinne i dodatki do zasi³ków rodzinnych 1.617.157,05 z³;
2. na jednorazow¹ zapomogê z tyt. urodzenia dziecka 103.022,00 z³;
3. na wiadczenia opiekuñcze -

Zadanie 5

Plan: 118.924,00 z³

Poz. 2003
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4. na sk³adkê emerytalno-rentow¹ -

315.914,00 z³;
10.310,74 z³;

5. na sk³adkê zdrowotn¹ 6. na zaliczkê alimentacyjn¹ -

1.852,20 z³;
97.135,81 z³;

7. na wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - 35.730,00 z³;
Rozdzia³ 85213  Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne
Plan: 16.300,00 z³

Wykonanie: 15.520,61 z³

95,2%

Otrzymana dotacja celowa z bud¿etu pañstwa wydatkowana by³a na op³acenie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne
podopiecznych korzystaj¹cych z zasi³ków sta³ych i wiadczeñ
rodzinnych. W roku 2008 objêto form¹ pomocy 38 osób
pobieraj¹cych zasi³ek sta³y i op³acono sk³adkê na kwotê
13.668,41 z³, oraz 5 osób korzystaj¹cych ze wiadczeñ rodzinnych op³acono sk³adki zdrowotne na kwotê 1.852,20 z³. W
zwi¹zku z mniejsz¹ liczb¹ wiadczeñ, dokonano zwrotu dotacji
w kwocie 779,39 z³ do Urzêdu Wojewódzkiego.
Rozdzia³ 85214  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
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Plan: 944.100,00 z³

Wykonanie: 928.238,12 z³ 98,3%

Z dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na zadania z zakresu
administracji rz¹dowej by³a wydatkowana w wysokoci
700.509,79 z³ (97,9%) na:
- zasi³ki sta³e kwota - 150.312,77 z³ przyznane 39 osobom;
- zasi³ki z tytu³u klêski suszy kwota 550.197,02 z³  wyp³acono 627 zasi³ków;
Otrzymana dotacja nie zosta³a w ca³oci wykorzystana.
Dokonano zwrotu rodków w kwocie 15.390,21 z³.
Z dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych
zadañ bie¿¹cych  62.728,33 z³ wyp³acono zasi³ki okresowe. Z
tej formy pomocy skorzysta³o 37 osób. Dokonano zwrotu
niewykorzystanych rodków w kwocie 471,67 z³.
rodki bud¿etu gminy  165.000 z³ wykorzystano w analizowanym okresie na udzielenie pomocy mieszkañcom gminy w postaci zasi³ków celowych. W 2008 roku z pomocy
skorzysta³o 215 osób.
Rozdzia³ 85215  Dodatki mieszkaniowe
Plan: 70.000,00 z³

Wykonanie: 50.521,65 z³

Plan: 170.000,00 z³

Rozdzia³ 85219  Orodki pomocy spo³ecznej
Wykonanie: 334.491,95 z³ 87,6%

Na utrzymanie i dzia³alnoæ Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej wydatkowano kwotê 334.491,05 z³. rodki pochodzi³y z bud¿etu gminy 166.042,95 z³ oraz z bud¿etu pañstwa
w formie dotacji celowej na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin  168.449,00 z³.

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od
wynagrodzeñ 
251.522,19 z³;
- wydatki bie¿¹ce (zakup materia³ów i wyposa¿enia, energiê,
op³aty za us³ugi pocztowe, telefoniczne, odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych 82.969,76 z³

- realizacji Rz¹dowego Programu Posi³ek dla potrzebuj¹cych Na to zadanie gmina otrzyma³a dotacjê celow¹ z
bud¿etu gminy na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin, któr¹ zrealizowa³a w wysokoci 90.000,00 z³ (100%).
Z bud¿etu gminy na to zadanie przeznaczono rodki w
kwocie 60.000 z³. Do¿ywianiem objêto 308 uczniów w
szko³ach oraz 80 osób korzystaj¹cych z pomocy w formie
zasi³ku celowego;
- przekazanych rodków w kwocie 10.000 z³ na rzecz PKPS
w zamian za otrzyman¹ pomoc rzeczow¹ (odzie¿, ¿ywnoæ)
Dzia³ 900  Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Plan: 895.057,00 z³

Wykonanie: 18.576,10 z³

61,9%

Powy¿sze wiadczenia finansowane by³y z bud¿etu gminy.
Ze wiadczeñ skorzysta³o 8 osób.
Rozdzia³ 85295  Pozosta³a dzia³alnoæ

Wykonanie: 818.185,58 z³ 91,4%

Rozdzia³ 90001- Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Wykonanie: 29.990,46 z³

100,0%

Planowane rodki wykorzystano:
- na dop³aty do odprowadzenia cieków w grupie taryfowej
cieki socjalno-bytowe dla ZUK w Blizanowie. Wielkoæ
dop³aty wynios³a 0,56 z³ do ka¿dego m³ odprowadzanych
cieków 
29.990,46 z³.
Rozdzia³ 90003  Oczyszczanie miast i wsi
Plan: 23.000,00 z³

Wykonanie: 19.505,55 z³

84,4%

Zrealizowane wydatki zwi¹zane s¹ z wywozem mieci,
opró¿nianiem zbiorników.
Rozdzia³ 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan: 3.000,00 z³

Wykonanie: 1.382,08 z³

46,1%

Poniesiono wydatki zwi¹zane z nasadzeniem kwiatów oraz
drzew.
Rozdzia³ 90015  Owietlenie ulic, placów i dróg.
Plan: 523.000,00 z³

Wykonanie: 484.378,13z³

92,6%

Wydatki w tym rozdziale obejmuj¹:
1. wydatki bie¿¹ce:
koszty owietlenia i konserwacji ulic i dróg 440.493,75 z³,

2. wydatki maj¹tkowe:
-

wniesienie wk³adu pieniê¿nego do Spó³ki Owietlenie
Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w zamian za udzia³y 34.000,00 z³.
Wniesiony wk³ad pieniê¿ny nie zosta³ do koñca roku
objêty udzia³ami,

Rozdzia³ 85228 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze
Plan: 30.000,00 z³

96,1%

- prac spo³ecznie u¿ytecznych  3.290,00 z³;

-

Ze rodków tych wydatkowano na:

Wykonanie: 163.290 z³

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczy³y:

Plan: 30.000,00 z³
72,2%

Wyp³ata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem w³asnym gminy finansowana w ca³oci z bud¿etu gminy. Tryb
przyznawania, ustalania wysokoci, finansowania i wyp³acania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 71, poz. 734 ze zm.). Zasadniczy wp³yw na wysokoæ
dodatku maj¹ takie elementy jak: dochody gospodarstwa
domowego, wydatki na mieszkanie, liczba osób zamieszka³ych w lokalu. S¹ to elementy zmienne i nie mo¿na ich
przewidzieæ w 100%. Ponadto kwota wyp³at zale¿y od iloci
z³o¿onych wniosków. Dodatek mieszkaniowy przyznawany
jest na okres 6 m-cy. W 2008 roku wydano 52decyzji, w 2007
roku 63 decyzji.

Plan: 381.738,00 z³

Poz. 2003
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-

wydatki inwestycyjne dotycz¹ opracowania dokumentacji na uzupe³nienie owietlenia ulicznego w m. Pruszków, Pamiêcin, Zagorzyn, ¯egocin, Korab, Blizanów 
9.800,00 z³.

Rozdzia³ 90017  Zak³ady gospodarki komunalnej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

Plan: 220.000,00 z³

Wykonanie: 211.426,00 z³ 96,1%

cele spo³eczne i kulturalne mieszkañców w m. Pruszków, którego realizacja planowana jest przy wspó³finansowaniu ze rodków PROW.

Dokonano zakupu koparko- ³adowarki na potrzeby ZUK w
Blizanowie

Rozdzia³ 92116  Biblioteki

Rozdzia³ 90095  Pozosta³a dzia³alnoæ
Plan: 95.957,00 z³

Wykonanie: 71.503,36,00 z³

Plan: 122.000,00 z³

74,5%

- zatrudnienia pracowników z PUP w Kaliszu. Dofinansowanie z bud¿etu gminy do wynagrodzeñ i pochodnych stanowi kwotê 61.669,47 z³. Odpis na zak³adowy Fundusz
wiadczeñ Socjalnych wyniós³  6.300,94 z³.
Dzia³ 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie: 398.371,10,00 z³ 89,8%

Rozdzia³ 92108  Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Plan: 2.500,00 z³

Wykonanie: 2.489,00 z³

Rozdzia³ 92195  Pozosta³a dzia³alnoæ
Plan: 40.000,00 z³

- 9.876,94 z³ na utrzymanie pomieszczeñ wietlicy w Pruszkowie.

99,6%

Wykonanie: 261.076,00 z³ 93,6%

Powy¿sz¹ kwotê wydatkowano:
- dotacje podmiotowa dla Gminnego Orodka Kultury w
Blizanowie na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ statutow¹  253.000,00 z³;

Dzia³ 926  Kultura fizyczna i sport
Plan: 57.500,00 z³

dokonano opracowania dokumentacji na zadanie pn.
Modernizacja wietlicy wiejskiej wraz z otoczeniem na

1





Plan: 9.000,00 z³














Plan: 48.500,00 z³

Realizacja zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
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Realizacjê dochodów i wydatków zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej przedstawia za³¹cznik Nr 4.
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Informacja z wykonania planu finansowego GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2008 rok
Przychody
Stan na 1.01.2008 r.
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:

93,4%

- utrzymanie boisko sportowych (koszenie trawy, owietlenie).





Wykonanie: 45.277,54 z³

Wydatki poniesiono na:







8,1%

Rozdzia³ 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu

3






Wykonanie: 732,00 z³

Wykorzystane rodki dotyczy³y wydatków inwestycyjnych
na zadanie pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w m. Piskory







80,0%

- organizacje imprez sportowo rekreacyjnych;

- wydatki inwestycyjne:



Wykonanie: 46.009,54 z³

Rozdzia³ 92601  Obiekty sportowe

- zakup obuwia dla zespo³u tanecznego  1.000 z³. Wydatek
ten zosta³ sfinansowany z otrzymanej pomocy finansowej
ze Starostwa Powiatowego;



100,0%

- 2.929,16 z³ na zadania z zakresu kultury i sztuki realizowane
przez gminê (koncerty, festyny);

Rozdzia³ 92109  Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

-

Wykonanie: 12.806,10 z³

W ramach rozdzia³u wydatkowano:

W ramach otrzymanej pomocy finansowej od Starostwa
Powiatowego dokonano zakupu akordeonu oraz naprawy
instrumentów muzycznych Zespo³u Folklorystycznego Kalina

Plan: 279.000,00 z³

Wykonanie: 122.000,00 z³ 100,0%

S¹ to rodki przekazane w formie dotacji podmiotowej dla
Biblioteki Publicznej Gminy w Blizanowie.

Realizacja wydatków dotyczy³a:

Plan: 443.50000 z³

Poz. 2003
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5.007

5.007,68
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Przychody w wysokoci 17.735,72 z³ pochodz¹ z wp³at na
Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego.
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Koszty
Ogó³em





3

 







Sfinansowano miêdzy innymi wydatki zwi¹zane z uczestnictwem w programie szkoleniowym z zakresu ochrony rodowiska, akcjê Sprz¹tanie wiata, wywóz segregowanych
odpadów.

2.

Koszty

1.884.700,00

1.878.137,29

1.

82.180,00

173.457,66

37.251,55
7.850,54

7. Wp³aty odsetek od nale¿noci

4.062,50

8. Koszty upomnieñ

2.456,56

12. Ró¿ne us³ugi

7. §4170  Wynagrodzenia bezosobowe

56.600,00

9. §4260 - Energia elektryczna

402.946,26

10. §4270 - Us³ugi remontowe

42.971,19

3.115,65

15. §4370  Zakup us³ug telefonii stacjonarnej

3.665,87
669,90

17. § 4430 - Ró¿ne op³aty i sk³adki

79.272,95

18. § 4440 - Odpisy na ZFS

19.434,71

20. §4750  Zakup akcesoriów komp. programów i licencji
1.298,36
2. Wydatki maj¹tkowe, w tym:

305.607,46

21. §6080  Zakupy inwestycyjne zak³adów bud¿etowych
37.400,00

44.192,85

13. Dochody z tyt. wyp³aconych wiadczeñ chorobowych i
terminowej p³atnoci zaliczek do ZUS
112,54

119.062,92

19. §4740  Zakup materia³ów papiern. do drukarek i ksero
1.401,86

272,65

148.345,76

180,00

14. §4360  Zakup us³ug telefonii komórkowej

16. §4410  Podró¿e s³u¿bowe krajowe

269.940,32

6. Wp³aty za us³ugi kopark¹

11. Zwrot kosztów utrzymania budynku ZUK

12.733,57

13. §4350  Zakup us³ug dostêpu do sieci Internet 994,11

3. Dop³ata przedmiotowa z bud¿etu do cieków 28.028,48

10. Zwrot kosztów dowo¿enia

6. §4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy

11. §4280  Zakup us³ug zdrowotnych

2.038.136,69

2. Wp³aty czynszów

9. Kapitalizacja odsetek bankowych

1.878.137,29

12. §4300 - Zakup pozosta³ych us³ug

871.455,38

5. Wp³aty za us³ugi przewozowe

Poniesione koszty w 2008 roku (netto)

8. §4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia 466.758,71

82.180,00

1. Wp³aty za wodê

4. Wp³aty za cieki



5. §4110 - Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 84.765,75

Uzyskane przychody w 2008 roku (netto)

Ogó³em





4. §3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeñ
7.393,73

Stan r. obrotowych na 1.01.2008 r. 82.180,00 82.180,00
2.038.136,69



3. §4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13
35.976,06

Wykonanie

1.884.700,00

:


2. §4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
42.287,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zak³adu
Us³ug Komunalnych w Blizanowie za rok 2008

Przychody



21.344,60

1. §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
459.208,69

Na koniec 31.12.2008 r. wystêpuj¹ nale¿noci w kwocie
1.400,54 z³ (Bank Spó³dzielczy Oddzia³ w Blizanowie omy³kowo przekaza³ rodki w kwocie 1.400,54 z³ GFOSiGW na rachunek podstawowy Urzêdu) oraz zobowi¹zania w kwocie 1,74 z³
(dotycz¹ naliczonych odsetek od rodków).

Plan

22.507,00

Ogó³em

Stan rodków pieniê¿nych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzieñ 31.12.2008 r.  0 z³.

Stan r. obrot na 31.12.2008 r.
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3. Koszty poniesione w 2008 r. w/g kierunków dzia³alnoci:
1. Koszty utrzymania hydroforni i sieci wodoci¹gowej
524.446,34
2. Koszty utrzymania oczyszczalni

282.213,78

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

3. Koszty utrzymania budynków komunalnych
160.821,89
4. Koszty administracyjne

249.956,16

5. Koszty zwi¹zane z us³ugami przewozowymi
305.125,82
6. Koszty wykonania przy³¹czy wod. i kanal.

60.457,70

7. Koszty pracy i utrzymania koparek

97.817,49

8. Koszty u¿ytkowania ci¹gnika zakupionego w ramach
leasingu
38.153,61
9. Koszty ogólnogospodarcze

121.744,50

10. Wartoæ zakupów inwestycyjnych (przyczepa Warfama, monitoring)
37.400,00
Ogó³em

1.878.137,29

4. Stan nale¿noci na 31.12.2008 r.
Ogó³em

145.118,26

1. Nale¿noci od odbiorców us³ug:

132.936,90

- nale¿noci za wodê
- nale¿noci za wyk. przy³¹czy

56.617,74
7.723,95

- nale¿noci za cieki

24.675,98

- nale¿noci za czynsz

42.337,37

- nale¿noci za us³ugi przewozowe
- nale¿noci za us³ugi koparkami
2. Nale¿noci od bud¿etów:

114,60
1.467,26
12.181,36

Przychody badanego okresu sprawozdawczego stanowi¹
oko³o 123,9% kwot przychodów natomiast koszty stanowi¹ ok.
120,7% kwot uzyskanych i poniesionych w porównywalnym
okresie roku 2007.
W 2008 roku Zak³adu Us³ug Komunalnych wp³aci³ do
bud¿etu Gminy nale¿n¹ nadwy¿kê rodków obrotowych za
2007 rok w kwocie 78.722,68 z³. Nadwy¿ka rodków obrotowych za 2008 rok wynios³a 103.040,90 z³.
Na dzieñ 31.12 2008 roku stan rodków pieniê¿nych na
rachunku bankowym wyniós³ 173.806,91 z³. Zobowi¹zania w
kwocie 184.911,46 z³ nie stanowi¹ zobowi¹zañ wymagalnych.
Struktura nale¿noci na 31.12.2008 r. w kwocie 145.118,26
z³ kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:
- nale¿noci wymagalne  kwota 126.513,33 z³, co stanowi
87% ogólnej kwoty nale¿noci,
- nale¿noci niewymagalne  kwota 18.604,93 z³, co stanowi
13% ogólnej kwoty nale¿noci.
Na dzieñ 31.12.2008 r. nale¿noci wobec bud¿etu Gminy
wg RB-N na 31.12.2008 r. stanowi¹ kwotê ogó³em 814.783,31 z³,
z tego:
- nale¿noci wymagalne

- nale¿noci z tyt. podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT)
7.152,00
5. Stan zobowi¹zañ na 31.12.2008 r.

1. Zobowi¹zania wobec dostawców us³ug

184.911,46
38.696,97

- zobowi¹zania wobec dostawców towarów i us³ug
36.999,14
- zobowi¹zania wobec odbiorców us³ug (nadp³aty)
1.697,83
2. Zobowi¹zania wobec bud¿etu:

103.604,39

- z tytu³u dochodów z najmu sk³adników maj¹tkowych jst
563,49
- z tytu³u nadwy¿ki rodków obrotowych103.040,90
3. Zobowi¹zania z tyt. ubezpieczeñ spo³ecznych6.634,04
4. Zobowi¹zania z tyt. wynagrodzeñ

35.976,06

Planowane przychody w kwocie 1.884.700 z³ zosta³y faktycznie uzyskane w kwocie 2.038.136,69 z³, co stanowi 108,1%
planu. Natomiast planowane koszty w kwocie 1.884.700 z³
zosta³y poniesione w kwocie 1.878.137,29z³, co stanowi 99,7%
za³o¿eñ planowych.

656.723,6 z³;

- pozosta³e nale¿noci

158.059,67 z³;

Zobowi¹zania 3.300.496,43 z³ z tego;
1. zobowi¹zania d³ugoterminowe2.720.800,00 z³, z tyt. zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, co stanowi 13,40% wykonanych dochodów.
-

BO S.A. O/Ostrów Wlkp.  Umowa Nr 15/10/2007/
1173/F/INW kredytu inwestycyjnego z 2.10.2007 r. 
kwota
300.000 z³;

-

WFOiGW w Poznaniu  Umowa po¿yczki Nr 77/P/OWks/I/07 z 23.10.2007 r.  kwota
420.800 z³;

-

WFOiGW w Poznaniu  Umowa Nr 162/U/400/9/2008
z 8.10.2008 r.  kwota
2.000.000 z³.

- nale¿noci z tytu³u podatku od towarów i us³ug
(VAT)
5.029,36

Ogó³em
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2. zobowi¹zania krótkoterminowe - 579.696,43 z³ (wg Rb28 S nie ujêto zobowi¹zañ Zak³adu bud¿etowego).
Bud¿et Gminy za 2008 rok po zmianach przewidywa³
deficyt bud¿etowy w kwocie 2.202.226 z³, który zosta³ zrealizowany w wysokoci 378.054,31 z³. Jest to wynikiem wykonania dochodów ponad planowane za³o¿enia oraz nie wykonania czêci zaplanowanych wydatków.
Inwestycje zosta³y wykonane zgodnie z planem, z wyj¹tkiem inwestycji zaplanowanych do realizacji przy wspó³finansowaniu ze rodków unijnych, oraz inwestycji w zakresie
budowy boiska wielofunkcyjnego (ze wzglêdu na warunki
atmosferyczne przesuniêto termin realizacji na 2009 r.). Nie
dokonano przekroczeñ zaplanowanych wydatków.
Wszelkie zobowi¹zania finansowe Gmina realizowa³a terminowo. Wykazane w sprawozdaniu zobowi¹zania w kwocie
579.696,43 z³ dotycz¹ zobowi¹zañ niewymagalnych, których
termin zap³aty przypada na 2009 rok.
Wójt
(-) mgr in¿. S³awomir Musio³
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DOCHODY

'

 5







7





5





,



 :















3







 

:

'


/



*







7





'














































































































































































































 

























 








'











 
















 


















 





 







 



3

'






 

 

 :

















'




















6









'























































 


 







:

















 



 


 

 

3









3











 








:

 















*







*





:









 :











 3



 :





 :

 

'





&







 







$



8

























 
















 




 

























































































'
































'















 






















 

 

3








 













 



 

:



 



6







 

'



























Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

'



















8








 :

 

















%





2



8














































































 




























































 





 














 








































 




 


















:









3








'







:




 






























:

















'

















 

 







 :











8



 



Poz. 2003

— 11558 —









 

 





































 3











 3















 3















 3













 :

 











 3













 =











 :











 2







































 












5



 















 



 



 



 
























 

:
















 











 3











 3















 3















 3















 3















 :

 











 3













 :

 















 :

 





























































































2
















 



 


:

 







 :

 





 :

 





 :

 

:

 



















 
















































 :









 



5

 



8











 


















Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123






 3











 3
























5
&








 3



 :





2





6



 :



 3














 




















 





 






 





'


 



5







 6






&






 6


Poz. 2003

— 11559 —









 































































































































































































































































































































3



 :


 

*



 :

 






















3



 :














 









'






















 



























3







 
'














 






















'









 

'



 















 


























 

 





 









 






















6






'





















































 





 
























'







 

'







 



=

 





 

















 

























2



 3
'















 
























8

 :


3



 
 

































Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

'










 



Poz. 2003

— 11560 —






















































(



 :











 

3





'















 






















































































































































































6





*





=













 





 



 

 



 :



)












 

 

















2*




 










 

















:



 




'











 





 

:







 







 :







3

.





























 



:

:








 :







 :










(0'2&+2'<

Za³¹cznik Nr 2

WYKONANIE BUD¯ETU GMINY BLIZANÓW za 2008 rok
WYDATKI
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SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2008 ROK
Dotacje
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Poz. 2004

2004
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu
pomiêdzy:
Wojewod¹ Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego  Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a Gmin¹ Dopiewo, zwanym w treci
Porozumienia Gmin¹, reprezentowanym przez Andrzeja
Stra¿yñskiego  Wójta Gminy Dopiewo,
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³o w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.

3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.
§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
6.000 z³ (s³ownie: szeæ tysiêcy z³otych).
2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.

§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.

§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w ust.
2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.

2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na renowacji, remoncie i odbudowie grobów i pomnika na
mogi³ach pomordowanych w latach 1939-1941 w lasach palêdzkich wraz z wykonaniem i zamontowaniem znaków i tablic
informacyjnych.

2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
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3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione przez Skarbnika Gminy kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,

Poz. 2004, 2005

2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.
3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

2) faktury lub rachunki,
3) umowy,

§8. 1) W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2014 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).

4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 t. j.), winny byæ
opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej ustawy.

2) Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.
WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia

6. Wymienione w ust. 4 pkt. dokumenty Gmina Przeka¿e
do Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Poznaniu.
§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.

GMINA:
Wójt Gminy
(-) mgr Andrzej Stra¿yñski

2005
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu miêdzy:
1. Wojewod¹ Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego- Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a
2. Gmin¹ D¹bie, zwan¹ w treci Porozumienia Gmin¹,
reprezentowan¹ przez Zbigniewa Mielczarka  Burmistrza
Miasta D¹bia,

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. nr 39, poz. 331 ze
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zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³o w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w § 3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na wykonaniu konserwacji oraz pielêgnacji zieleni, utrzymaniu
porz¹dku i czystoci na cmentarzu wojennym w Che³mnie.
3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.
§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
8.000,00 z³ (s³ownie: osiem tysiêcy z³otych).
2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia og³oszenia niniejszego Porozumienia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Przejmuj¹cego.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wyko-

Poz. 2005

nywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w ust.
2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
3) umowy,
4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.),
winny byæ opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej
ustawy.
6. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina Przeka¿e do
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.
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3.
W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

Poz. 2005, 2006

2) Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.

§8. 1) W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).

WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia
GMINA:
Burmistrz
(-) mgr Zbigniew Mielczarek

2006
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu pomiêdzy:
1. Wojewod¹ Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego - Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a

c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,

2. Miastem Gniezno, zwanym w treci Porozumienia Gmin¹,
reprezentowanym przez Jacka Kowalskiego  Prezydenta
Miasta Gniezna,

e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:

f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,

§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³o w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,

g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na remoncie kwatery ¿o³nierzy polskich poleg³ych w kampanii
wrzeniowej 1939 i pomordowanych w latach 1939-1943 na
cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnienie.
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3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.
§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
5.000 z³ (s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych).
2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia og³oszenia niniejszego Porozumienia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Przejmuj¹cego.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w ust.
2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.

4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
3) umowy,
4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.), winny
byæ opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej ustawy.
6. Wymienione w ust. 4 pkt. dokumenty Gmina Przeka¿e
do Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.
3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. 1) W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).
2) Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.
WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia
GMINA:
Prezydent
(-) Jacek Kowalski

Dziennik Urzêdowy
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2007
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu pomiêdzy:
1. Wojewod¹ Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego- Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a
2. Miastem Ko³o, zwan¹ w treci Porozumienia Gmin¹,
reprezentowan¹ przez Mieczys³awa Dro¿d¿ewskiego  Burmistrza Miasta Ko³a,
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³o w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace renowacyjne
na cmentarzu wojennym 19391945 przy ul. Poleg³ych w Kole.
3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.

§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
20.000,00 z³ (s³ownie: dwadziecia tysiêcy z³otych).
2.

Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy Gminy.

3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci niewykorzystane rodki w
terminie okrelonym w ust. 2. na rachunek Wielkopolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
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4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
3) umowy,

Poz. 2007, 2008

3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

4) dokumenty przetargowe,

§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).

5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.), winny
byæ opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej ustawy.

2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.

6. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina Przeka¿e do
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.

WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia

§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.

GMINA:
Burmistrz
(-) Mieczys³aw Dro¿d¿ewski

2008
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu pomiêdzy:
1. Wojewod¹ Wielkopolskim - reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego- Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a
2. Gmin¹ Mi³os³aw, zwan¹ w treci Porozumienia Gmin¹,
reprezentowan¹ przez Zbigniewa Skikiewicza  Burmistrza
Miasta Mi³os³awia,

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
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2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³a w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na renowacji nagrobka na mogile Kosynierów przy kociele
parafialnym w Mi³os³awiu.
3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.
§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
10.000 z³ (s³ownie: dziesiêæ tysiêcy z³otych).
2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.

Poz. 2008

4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w ust.
2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
3) umowy,
4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.), winny
byæ opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej ustawy.
6. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina Przeka¿e do
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.

5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.

§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.

§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.

2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.

2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.

3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
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§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).

Poz. 2008, 2009

§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.
WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia

2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

GMINA:
Burmistrz
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz

2009
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu pomiêdzy:

d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,

1. Wojewod¹ Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego- Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a

e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,

2. Miastem i Gmin¹ Murowana Golina, zwan¹ w treci
Porozumienia Gmin¹, reprezentowan¹ przez Tomasza
£êckiego  Burmistrza Miasta Murowana Golina,

f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:

g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.

§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³o w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,

§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na wykonaniu nowego nagrobka na grobie rozstrzelanych w
1939 r. - cmentarz parafialny w Bia³ê¿ynie.
3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.
§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
3.000,00 z³ (s³ownie: trzy tysi¹ce z³otych).
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2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci niewykorzystane rodki w
terminie okrelonym w ust. 2, na rachunek Wielkopolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
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3) umowy,
4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.), winny
byæ opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej ustawy.
6. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina Przeka¿e do
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.
3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.
WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia
GMINA:
Burmistrz
(-) Tomasz £êcki
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2010
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu pomiêdzy:
2. Wojewod¹ Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego- Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a
3. Miastem Pi³a, zwanym w treci Porozumienia Gmin¹,
reprezentowanym przez Zbigniewa Kosmatkê  Prezydenta Miasta Pi³y,
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³o w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na remoncie i konserwacji grobów i pomników oraz bie¿¹cym
utrzymaniu cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny wiatowej w Pile - Leszkowie
3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania wymienionego w ust. 2.

§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
25.000 z³ (s³ownie: dwadziecia piêæ tysiêcy z³otych).
2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w ust.
2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie
okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art.
157 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹
zwrotowi do bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego
roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
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4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
3) umowy,

3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

4) dokumenty przetargowe,

§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).

5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.), winny
byæ opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej ustawy.

2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.

6. Wymienione w ust. 4 pkt. dokumenty Gmina Przeka¿e
do Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.

WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia

§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.

GMINA:
Prezydent Miasta Pi³y
(-) Zbigniew Kosmatka

2011
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu pomiêdzy:
1. Wojewod¹ Wielkopolskim - reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a
2. Miastem Rychwa³, zwanym w treci Porozumienia Gmin¹,
reprezentowanym przez Jana Bartczaka  Burmistrza Miasta Rychwa³a,
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:

§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³a w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
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c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na wykonaniu remontu i konserwacji pomnika na mogile
Powstañców Styczniowych 1863 r. w m. Grochowy.
3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.
§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
7.000 z³ (s³ownie: siedem tysiêcy z³otych).
2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyja-

Poz. 2011

nieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w ust.
2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
3) umowy,
4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.),
winny byæ opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej
ustawy.
1. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina Przeka¿e do
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem na koniec miesi¹ca
kalendarzowego.
3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
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o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).

§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.

2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia
GMINA:
Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwa³
(-) Jan Bartczak

2012
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu
pomiêdzy:
Wojewod¹ Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego - Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a
Gmin¹ S³upca, zwanym w treci Porozumienia Gmin¹,
reprezentowanym przez Gra¿ynê Kazu  Wójta Gminy
S³upca,
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³o w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,

d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na wykonaniu i zamontowaniu nagrobka na mogile Stefana
Pó³rula na cmentarzu w m. M³odojewo gm. S³upca.
3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.
§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
4.000 z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce z³otych).
2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy Gminy.
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3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata,
licz¹c od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w ust.
2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione przez Skarbnika Gminy kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
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2) faktury lub rachunki,
3) umowy,
4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 t. j.), winny byæ
opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej ustawy.
6. Wymienione w ust. 4 pkt. dokumenty Gmina Przeka¿e
do Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.
3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2014 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.
WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia
GMINA:
Wójt Gminy
(-) Gra¿yna Kazu
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2013
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu
pomiêdzy:
1. Wojewod¹ Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego- Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a
2. Gmin¹ Strza³kowo, zwan¹ w treci Porozumienia Gmin¹,
reprezentowan¹ przez Dariusza Grzywiñskiego Wójta
Gminy Strza³kowo,
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.

§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
14.000 z³ (s³ownie: czternacie tysiêcy z³otych).
2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia og³oszenia niniejszego Porozumienia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Przejmuj¹cego.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.

2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³o w szczególnoci na:

§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.

a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,

2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.

b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na wykonaniu remontu i konserwacji obelisku oraz terenu
cmentarza jenieckiego z okresu I wojny wiatowej.
3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.

3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w
ust.2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
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zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
3) umowy,

2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.
3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.), winny
byæ opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej ustawy.
6. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina Przeka¿e do
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.
WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia

§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.

GMINA:
Wójt
(-) mgr in¿. Dariusz Grzywiñski

2014
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu pomiêdzy:
1. Wojewod¹ Wielkopolskim - reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a
2. Miastem Turek, zwanym w treci Porozumienia Gmin¹,
reprezentowanym przez Zdzis³awa Czaplê  Burmistrza
Miasta Turka,

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.)
§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
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2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³a w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na wykonaniu konserwacji i utrzymaniu porz¹dku i czystoci
na obiektach grobownictwa wojennego przy ul. Chopina w
Turku.
3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust.. 2.
§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
8.200 z³ (s³ownie: osiem tysiêcy dwiecie z³otych).
2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.

Poz. 2014

3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Przejmuj¹cy przed³o¿y Powierzaj¹cemu do
dnia 30 listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w ust. 2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
3) umowy,
4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.),
winny byæ opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej
ustawy.
6. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina Przeka¿e do
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.
3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

Poz. 2014, 2015

— 11590 —

bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.
WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia

§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).

GMINA:
Burmistrz Miasta
(-) Zdzis³aw Czapla

2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2015
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu pomiêdzy:

d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,

1. Wojewod¹ Wielkopolskim - reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a

e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,

2. Miastem Wielichowo, zwanym w treci Porozumienia
Gmin¹, reprezentowanym przez Adama £anieckiego 
Burmistrza Miasta Wielichowo,

f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:

g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.

§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³o w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,

§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na wykonaniu prac konserwacyjnych pomnika na mogile
Powstañców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w
Wielichowie.
3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo wymienionego w ust. 2.
§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
1.500 z³ (s³ownie: tysi¹c piêæset z³otych).
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2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w ust.
2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
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3) umowy,
4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.), winny
byæ opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej ustawy.
6. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina Przeka¿e do
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem na koniec miesi¹ca
kalendarzowego.
3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.
WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia
GMINA:
Burmistrz
(-) in¿. Adam £aniecki
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2016
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu pomiêdzy:
1. Wojewod¹ Wielkopolskim - reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a
2. Miastem Wolsztyn, zwanym w treci Porozumienia
Gmin¹, reprezentowanym przez Andrzeja Rogozinskiego  Burmistrza Miasta Wolsztyna,
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³a w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi
przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na wykonaniu i monta¿u krzy¿y granitowych na kwaterze
powstañczej na cmentarzu katolickim przy ul. Lipowej w
Wolsztynie.
3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.

§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
15.600 z³ (s³ownie: piêtnacie tysiêcy szeæset z³otych).
2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w ust.
2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
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4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
3) umowy,
4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.), winny
byæ opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej ustawy.
6. Wymienione w ust. 4 dokumenty Gmina Przeka¿e do
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.

Poz. 2016

3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.
WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia
GMINA:
Burmistrz
(-) mgr Andrzej Rogozinski
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2017
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu
pomiêdzy:
1. Wojewod¹ Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego- Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a
2. Miastem Wronki, zwanym w treci Porozumienia Gmin¹,
reprezentowanym przez Miros³awa Wieczora  Burmistrza
Miasta Wronki,
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) ustala
siê, co nastêpuje:
§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³o w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na konserwacji i naprawie, wymianie zniszczonych p³yt i
odnowieniu napisów oraz utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
obiektach grobownictwa wojennego na cm. we Wronkach i
Chojnie.

3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.
§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
15.000 z³ (s³ownie: piêtnacie tysiêcy z³otych).
2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w ust.
2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie
okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art.
157 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹
zwrotowi do bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego
roku.
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3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
3) umowy,
4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,

Poz. 2017

2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.
3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).

a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).

2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.), winny
byæ opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej ustawy.

§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.

6. Wymienione w ust. 4 pkt. dokumenty Gmina Przeka¿e
do Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.

WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia
GMINA:
Burmistrz
(-) Miros³aw Wieczór
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2018
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu pomiêdzy:
Wojewod¹ Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego  Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a
Miastem Wrzenia, zwanym w treci Porozumienia
Gmin¹, reprezentowanym przez Tomasza Ka³u¿nego 
Burmistrza Miasta Wrzenia,
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³o w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na renowacji, remoncie i odbudowie grobów ¿o³nierskich z lat
1919, 1920, 1939 na terenie cmentarza parafialnego we Wrzeni przy ul. Gnienieñskiej.

3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.
§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
16.000 z³ (s³ownie: szesnacie tysiêcy z³otych).
2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w ust.
2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
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3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione przez Skarbnika Gminy kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
3) umowy,
4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 t. j.), winny byæ
opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej ustawy.
6. Wymienione w ust. 4 pkt. dokumenty Gmina Przeka¿e
do Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.

Poz. 2018

2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.
3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2014 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.
WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia
GMINA:
Burmistrz
(-) Tomasz Ka³u¿ny
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