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1534 
 

UCHWAŁA Nr XIII/99/04 
RADY GMINY W BLIŻYNIE 

 
z dnia 27 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 
późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gmi-
ny Bliżyn z realizacji uchwały Nr III/31/03 Rady 
Gminy w Bliżynie z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Bliżyn na 2003 rok, 
stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Blizynie i opublikowa-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świę-
tokrzyskiego. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: M. Bąk 

 
Załącznik do uchwały Nr XIII/99/04 
Rady Gminy w Bliżynie 
z dnia 27 kwietnia 2004r. 

 
Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr III/31/2003 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 5 lutego 2003 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok. 
 

Informacja o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2003 rok 
 

Budżet gminy na 2003 rok wg uchwały Rady 
Gminy po stronie dochodowej i po stronie wydat-
kowej wynosił 10.047.855 zł. 

W okresie roku budżetowego po stronie do-
chodowej budżet ulegał zmianom i zwiększył się o 
kwotę 241.396 zł. Na dofinansowanie zadań zleco-
nych gminom otrzymaliśmy dodatkowo kwotę 
23.846 zł w tym na wyprawki szkolne 3.780 zł, na 
przeprowadzenie referendum 15.940 zł, na zakup 
podręczników 4.126 zł., natomiast zmniejszeniu o 
kwotę 62.557 zł uległy dotacje na zadania z zakresu 
opieki społecznej i o kwotę 4.036 zł na oświetlenie 
dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. 
Na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzy-
maliśmy kwotę 59.517 zł, w tym: na wypłatę do-
datków mieszkaniowych 11.801 zł, na dożywianie 
dzieci w szkołach 31.804 zł, na wypłatę Funduszu 
Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i 
rencistów 8.496 zł, na restrukturyzację zatrudnienia 

dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Bliżynie 7.416 zł.  
W ciągu roku nastąpiło zwiększenie subwencji 
oświatowej dla gminy o kwotę 31.503 zł, subwen-
cji rekompensującej z tytułu utraconych dochodów 
w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 
wysokości 28.861 zł. Uzyskując subwencję rekom-
pensującą dokonaliśmy zmniejszenia planu do-
chodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwo-
tę 20.723 zł. 
Uchwałą Rady Gminy zwiększony został plan do-
chodów o kwotę 5.300 zł otrzymaną z Inspektoratu 
PZU w Skarżysku na dofinansowanie straży pożar-
nych oraz dla szkoły, kwotę 4.685 zł zrefundowa-
nych kosztów zatrudnienia bezrobotnych w cha-
rakterze opiekunek, otrzymanej dotacji celowej na 
odbudowę dróg gminnych w kwocie 20.000 zł, 
środki od ludności z ul. Zafabrycznej w Bliżynie 
20.000 zł oraz zwrot środków z Urzędu Skarbowe-
go z tytułu rozliczeń z VAT-em 30.000 zł. 

 
Dochody budżetu. 

 
Planowane dochody budżetu gminy wyno-

szące po zmianach 10.289.251 zł zostały wykonane 
w wysokości 10.151.920 zł. co stanowi 98,7 % pla-

nu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegóło-
wości ilustruje załącznik Nr 1. 
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W ramach planowanych dochodów budżetowych 
gminy: 
- dochody własne na plan 1.591.592 zł zostały 

wykonane w kwocie 1.515.286 zł tj. w 95,2 % 
planu rocznego, 

- dotacje celowe z budżetu państwa na plano-
waną kwotę 1.209.056 zł wykonane zostały w 
wysokości 1.207.476 zł tj. w 99,9 %, 

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 
76.949 zł, 

- otrzymano środki na dofinansowanie zadań 
gminy ze źródeł pozabudżetowych 27.700 zł 

- udziały w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych na planowaną kwotę 888.316 zł 
otrzymano kwotę 827.017 zł tj. 93,1 %,  

- udziały we wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych i jednostek nie posiadają-
cych osobowości prawnej otrzymano kwotę 
1.854 zł, 

- subwencje ogólną dla gminy otrzymano w 100 % 
tj. 2.164.685 zł, 

- subwencję rekompensującą utracone dochody 
w podatku od środków transportowych w 
kwocie 195.285 zł oraz w podatku rolnym, le-
śnym i od nieruchomości w kwocie 28.861 zł 
otrzymano zgodnie z określonym planem, 

- subwencję oświatową otrzymano w 100 % 
uzyskując kwotę 4.106.807 zł. 

W ramach dochodów budżetowych realizo-
wane są dochody pochodzące z dotacji celowych 
na zadania zlecone z zakresu administracji rządo-
wej a ich wykonanie przedstawia załącznik nr 2. 

Jak wynika z załącznika Nr 1 dochody ogó-
łem za rok 2003 zostały wykonane w 98,7 % a ich 
wykonanie w poszczególnych działach kształtowa-
ło się następująco: 
- rolnictwo i łowiectwo - na planowaną kwotę 

2.400 zł uzyskano 100 % wpływy od mieszkań-
ców ulicy Zafabrycznej w Bliżynie na zinwenta-
ryzowanie wodociągu  

- - leśnictwo - na plan 700 zł uzyskano wpływy w 
wysokości 1.003 zł z tytułu opłat za dzierżawę 
terenów łowieckich,  

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę - plan roczny w wysokości 
180.000 zł zrealizowano w kwocie 182.591 zł w 
tym: z opłat za pobór wody z wodociągu 
gminnego 150.075 zł, z tytułu odsetek od nie-
terminowych opłat za wodę 994 zł. oraz zwrotu 
podatku od towarów i usług 31.522 zł, 

- transport - na wpływy w wysokości 155.217 zł 
składa się refundacja wynagrodzeń bezrobot-
nych przez Biuro Pracy w kwocie 135.217 zł 
oraz dotacja celowa pochodząca z budżetu 
państwa na dofinansowanie odbudowy dróg 
gminnych po powodzi w wysokości 20.000 zł, 

- gospodarka mieszkaniowa - na zaplanowaną 
kwotę 95.530 zł wykonano 54.668 zł w tym z ty-

tułu opłat czynszowych uzyskano 38.919 zł, z 
tytułu odsetek za zwłokę 254 zł, z opłat za wie-
czyste użytkowanie gruntów komunalnych 
uzyskano wpływy w wysokości 932 zł, z tytułu 
czynszu za dzierżawę lokal w Nowkach 3.300 zł, 
z tytułu sprzedaży gruntu i lokali mieszkalnych 
9.802 zł, z tytułu odsetek 37 zł oraz z tytułu 
udziału mieszkańców sołectwa Gilów i Gost-
ków w budowie gazociągu 1.424 zł, 

- działalność usługowa - planowaną dotację na 
utrzymanie grobów wojennych w wysokości 
4.000 zł otrzymano w 100 %, 

- administracja państwowa i samorządowa - 
102,9 % na zaplanowaną kwotę 56.310 zł uzy-
skano dochody w wysokości 57.937 zł, w tym z 
dotacji celowych uzyskano na zadania zlecone 
gminie na finansowanie administracji 52.210 zł, 
pozostałe dochody to: zapłata za ogrzewanie 
budynku Komisariatu 2.071 zł, za paliwo do 
samochodu służbowego, a wykorzystywane do 
celów prywatnych 600 zł, za prywatne rozmo-
wy telefoniczne 1.819 zł, za dzienniki budowy, 
za materiały przetargowe 643 zł, rozliczenia z 
lat ubiegłych 593 zł..  

- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i 
sądownictwa - przyznane dotacje w wysokości 
17.273 zł otrzymano w 100 % z przeznaczeniem 
na prowadzenie stałego rejestru wyborców 
1.333 zł oraz na przeprowadzenie referendum 
15.940 zł.  

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa - uzyskano kwotę 40 zł za sprzedany 
złom oraz 3.000 zł na dofinansowanie remontu 
remizy w Sorbinie oraz 300 zł na organizację 
zawodów gminnych OSP od Inspektoratu PZU. 

- dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej. 

Ogółem planowane dochody w wysoko-
ści 2.023.293 zł zostały wykonane w 94,6 % tj. 
w kwocie 1.913.996 zł. Z tytułu podatków reali-
zowanych przez Urzędy Skarbowe uzyskaliśmy 
kwotę 66.977 zł, w podatkach wnoszonych 
przez osoby prawne wpłynęła kwota 515.328 zł, 
wpływy od osób fizycznych w kwocie 472.709 zł 
zostały zrealizowane w 93,2 %, wpływy z opła-
ty skarbowej 21.322 zł.  
Wpływy z tytułu udziałów w podatku docho-
dowym od osób fizycznych określone przez 
Ministerstwo Finansów w wysokości 888.316 zł 
otrzymano w 92,9 % otrzymując kwotę 825.163 zł 
Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprze-
daż alkoholu na planowaną kwotę 64.000 zł 
uzyskano w wysokości 66.151 zł. 

- różne rozliczenia - plan w wysokości 6.515.638 zł 
wykonano w wysokości 6.509.394 zł uzyskując 
z tytułu subwencji rekompensującej (drogowej 
i podatków od gruntów) - 224.146 zł, subwencji 
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podstawowej 2.164.685 zł, subwencji oświato-
wej - 4.106.807 zł, a także z tytułu odsetek od 
zgromadzonych środków i dokonywanych lo-
kat 15.185 zł, 

- oświata i wychowanie - na planowaną kwotę 
54.054 zł uzyskano 56.488 zł na co składają się 
z wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i 
pomieszczeń szkolnych w wysokości 24.413 zł, 
dotacja celowa na zakup podręczników dla 
dzieci klas pierwszych 4.126 zł, środki z Inspek-
toratu PZU 2.000 zł oraz dotacja na fundusz so-
cjalny dla emerytowanych nauczycieli w wyso-
kości 25.928 zł, 

- ochrona zdrowia - wpłata za energię elektrycz-
ną zużywaną przez Gminny Ośrodek Kultury 
wspólnie z SP ZOZ w budynku komunalnym w 
Mroczkowie w wysokości 184 zł oraz dotacja 
celowa z budżetu państwa na restrukturyzację 
zatrudnienia SP ZOZ w wysokości 7.416 zł. 

- opieka społeczna - na zaplanowaną kwotę 
1.085.920 zł uzyskano dochody 1.085.193 zł, 

w tym: z tytułu odpłatności za świadczenie 
usług opiekuńczych 8.137 zł, dotacje celowe na 
zasiłki i pomoc w naturze 783.469 zł, na składki 
na ubezpieczenia społeczne opłacane przez 
osoby pobierające świadczenia 27.435 zł, na 
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 
136.824 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 
31.804 zł, na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 
77.811 zł, dotację celową w wysokości 11.801 zł 
na dodatki mieszkaniowe, wyprawki szkolne 
3.780 zł, uzyskano dochody z tytułu oprocen-
towania środków na rachunku bankowym 65 zł 
oraz z refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy 
4.337 zł. 

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 
otrzymano dotację celową z budżetu państwa 
jako refundację poniesionych kosztów na 
oświetlenie dróg krajowych i powiatowych w 
wysokości 100.817 zł. 

 
Wydatki budżetowe. 

 
Planowane po zmianach wydatki budżetowe 

gminy wynoszące 10.751.251 zł zostały wykonane 
w wysokości 10.396.968 zł, co stanowi 96,7 %, a 
realizację wydatków budżetu gminy w pełnej 
szczegółowości ilustruje załącznik Nr 3. 

W ramach planowanych wydatków budże-
towych budżetu gminy 
- wydatki majątkowo-inwestycyjne na plan 

1.161.380 zł wykonano 1.068.799 zł tj. 92,0 % 
planu rocznego, 

- wydatki bieżące na plan 9.589.871 zł zostały 
wykonane w wysokości 9.328.169 zł, co stano-
wi 97,3 %. 

W ramach wydatków budżetowych realizo-
wane są zadania zlecone i powierzone gminie 
z zakresu administracji rządowej a ich wykonanie 
obrazuje załącznik nr 4. 

W poszczególnych działach gospodarki na-
rodowej wykonanie wydatków przedstawia się 
następująco: 
- rolnictwo i łowiectwo - plan 22.300 zł został 

wykonany w 98,8 % wydatkując kwotę 13.267 zł 
na zakup map i wykonanie analizy możliwości 
zaopatrzenia w wodę miejscowości Jastrzębia, 
Wojtyniów ul. Podleśna, Ubyszów Żabów, na 
wykonanie inwentaryzacji geodezyjno-budo-
wlanej wodociągu na ul. Zafabrycznej, ul. Bocz-
nej i ul. J. Opary wydatkowano 8.000 zł oraz 
przelano należne udział w podatku rolnym 
Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej w Kielcach w 
wysokości 775 zł  

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę - plan 251.538 zł wykonano 
w 94,4 % na bieżące utrzymanie wodociągów i 

hydroforni wydatkowano kwotę 237.592 zł z 
tego na wynagrodzenia i pochodne 40.253 zł, 
delegacje i ryczałt samochodowy 1.622 zł, za-
kupy środków czystości, zakup części hydrau-
licznych, wodomierzy 3.006 zł, zakup wyposa-
żenia 739 zł, usuwanie awarii 71.751 zł, energię 
elektryczną 56.274 zł, za pełnienie nadzoru 
technicznego 3.744 zł, wykonanie inwentaryza-
cji geodezyjno-budowlanej, pomiarów elek-
trycznych na hydrofornii 4.378 zł, dozór tech-
niczny i opłaty za gospodarcze korzystanie z 
wód 30.709 zł oraz podatek VAT ponoszony 
przy zakupach towarów i usług 25.116 zł. 

- transport - plan roczny 1.318.941 zł wykonano 
w 98,2 %, tj. 1.294.804 zł w tym na utrzymanie 
dróg pod zarządem gminy 768.319 zł z czego 
wydatkowano na: zimowe utrzymanie dróg 
50.577 zł, remonty cząstkowe dróg 12.492 zł, 
kopanie rowów i remonty przepustów - 38.763 zł, 
przebudowa przepustu w ul. Piaskowej 17.495 zł, 
załadunek i transport żużla, kruszywa 21.984. zł, 
zakup żużla i korytek 4.965 zł, wykonanie zna-
ków drogowych 509 zł, wykonanie podbudowy 
zatoki w Sorbinie 4.331 zł, koszty sądowe doty-
czące odwodnienia w Bugaju 1.901 zł, koszty 
zatrudnienia bezrobotnych 179.986 zł, na bu-
dowę i modernizacje dróg gminnych 411.716 zł. 
Przekazano dotację na budowę dróg powiato-
wych 187.156 zł. Na budowę chodników wy-
datkowano 140.091 zł, na wykonanie kładki w 
Wołowie 17.847 zł, montaż wiaty przystanko-
wej w Brześciu 1.391 zł oraz partycypowano w 
kosztach utrzymania linii MKS w Skarżysku w 
wysokości 90.000 zł.  
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W wykonaniu działu uwzględnione zostały 
kwoty niewygasających wydatków tj. 12.000 zł 
na projekt budowy drogi ul. Bocznej i 11.600 zł 
na projekt odwodnienia ul. Sobieskiego oraz 
90.000 zł na budowę chodnika Płaczków - Pięty. 

- gospodarka mieszkaniowa - w ramach planu 
rocznego 154.130 zł wydatkowano kwotę 
76.106 zł tj. 49,4 %. Na utrzymanie zasobów 
mieszkaniowych w Sołtykowie wydatkowano 
kwotę 42.514 zł z przeznaczeniem na: zakup 
energii elektrycznej 3.553 zł, remont dachu i 
nadzór 16.625 zł, wywóz nieczystości i przegląd 
instalacji gazowej, kominowej i udział w kosz-
tach utrzymania zasobów mieszkaniowych 
17.723 zł, opłaty sądowe od złożonych pozwów 
o zapłatę czynszów 505 zł, podatek VAT od za-
kupionych towarów i usług 2.592 zł, jak rów-
nież przelano podatek od nieruchomości - 
1.381 zł. W rozdziale gospodarka gruntami i 
nieruchomościami wykorzystano kwotę 33.592 zł 
z tego na opracowanie operatów szacunko-
wych i podział nieruchomości - 7.180 zł, ponie-
siono koszty opłaty notarialnej 47 zł oraz zaku-
piono drzwi do budynku komunalnego w 
Nowkach 365 zł. W wykonaniu działu uwzględ-
nione są środki na dokończenie modernizacji 
systemu co w budynku komunalnym w Mrocz-
kowie gdzie wydatkowano na dokumentację 
kosztorysową 6.392 zł, a kwota 19.608 zł zosta-
ła uznana wydatkiem niewygasającym. 

- działalność usługowa - plan roczny 205.500 zł 
wykorzystano w wysokości 88.394 zł wydatku-
jąc środki m.in. na prace związane z opraco-
waniem zmian do planu zagospodarowania 
przestrzennego 63.929 zł, przekazaniem składki 
oraz wpisowego dla Międzygminnego Związku 
Planowania Przestrzennego 5.500 zł. W ramach 
niewygasających wydatków wydzielono kwotę 
13.860 zł na uregulowanie zobowiązań za 
opracowanie zmian do planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Na zakup zniczy i kwiatów 
pod pomniki pamięci narodowej - 561 zł oraz 
prace remontowe na cmentarzu wojennym w 
Wojtyniowie - 4.543 zł, 

- administracja państwowa i samorządowa - 
plan ogółem wynoszący 1.483.070 zł zrealizo-
wany został w 95,9 % tj. w kwocie 1.422.180 zł. 
Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 
wykonujących zadania zlecone wydatkowano 
61.910 zł w tym: z dotacji celowej 52.210 zł a ze 
środków samorządowych 9.700 zł. Na wypłatę 
wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników 
wykonujących zadania powierzone wydatko-
wano 13.927 zł wyłącznie ze środków samo-
rządu. Wydatki na rzecz rady gminy wyniosły 
83.665 zł w tym na diety dla radnych 80.170 zł, 
wyjazdy służbowe 262 zł, zakup kawy, herbaty, 

materiałów biurowych, prenumeratę czaso-
pism 2.213 zł, szkolenia radnych 1.020 zł. 
Plan roczny dla urzędu gminy w wysokości 
1.265.925 zł został zrealizowany w kwocie 
1.221.314 zł z tego na wynagrodzenia wraz z 
pochodnymi wydatkowano 904.784 zł, delega-
cje służbowe i ryczałt samochodowy 7.628 zł, 
opłaty za energię i gaz 21.102 zł. W ramach 
wydatków rzeczowych na zakupy materiałów 
wykorzystano środki w wysokości 64.518 zł w 
tym. m.in. na: zakup mebli i wyposażenia biu-
rowego 8.600 zł, zakup materiałów biurowych i 
eksploatacyjnych 23.200 zł, artykułów spożyw-
czych, pieczątek, wiązanek okolicznościowych 
6.212 zł, zakup środków czystości 3.570 zł, za-
kup druków, prenumeratę czasopism, dzienni-
ków urzędowych i wydawnictw książkowych 
16.780 zł, zakup paliwa i utrzymanie samocho-
du służbowego 4.000 zł. 
W ramach usług remontowych wydatkowano 
środki na remont pokoju i dachu 14.491 zł oraz 
na remont samochodu służbowego 1.500 zł. 
W ramach zakupu usług pozostałych wykorzy-
stano środki w wysokości 150.391 zł przezna-
czając m.in. na: opłatę skredytowaną i dorę-
czanie korespondencji 63.799 zł, rozmowy tele-
foniczne 24.175 zł, sprawdzanie przewodów 
kominowych, przegląd gaśnic, konserwacja  
c.o, usługi introligatorskie, usługi komunalne 
6.240 zł, usługi remontowe ksero i maszyn biu-
rowych 5.250 zł, usługi transportowe /konwój/ 
2.782 zł, licencje i serwis programów kompute-
rowych 18.639 zł, szkolenia pracowników 
10.698 zł, abonament radiowy 618 zł. Ponie-
siono wydatki na ubezpieczenie środków trwa-
łych, wyposażenia, samochodu służbowego 
oraz opłatę komorniczą w wysokości 6.597 zł. 
W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano 
wymiany sieci komputerowej wraz z zakupem 
nowego sprzętu za kwotę 51.417 zł.  
Kwotę 41.364 zł wykorzystano w rozdziale - Po-
została działalność z tego na wypłatę prowizji 
dla sołtysów 23.620 zł, diety sołtysów 1.260 zł, 
zakup materiałów biurowych dla sołtysów 
1.988 zł oraz na obsługę bankową budżetu - 
14.496 zł. 

- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i 
sądownictwa - plan w wysokości 17.273 zł wy-
korzystano w 100 % z tego na prowadzenie sta-
łego rejestru wyborców 1.333 zł tj. wypłacono 
umowę - zlecenia wraz z pochodnymi dla pra-
cownika prowadzącego rejestr wyborców w 
wysokości 1.293 zł oraz zakupiono materiały 
biurowe za kwotę 40 zł. 
Koszty przeprowadzenia referendum wyniosły 
15.940 zł z tego na diety członków komisji wy-
datkowano 11.201 zł.  
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- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-

pożarowa - plan 144.620 zł wykonano w 99,9 % 
tj. w wysokości 144.466 zł. 
Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 
na plan 136.320 zł wykorzystano 136.167 zł 
w tym na: wynagrodzenia osobowe wraz z po-
chodnymi - 12.807 zł, wynagrodzenia kierow-
ców i konserwatora co 19.668 zł, wypłacono 
ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 
14.913 zł, zakup paliwa za 15.950 zł, zakup 
sprzętu i umundurowania 4.115 zł, remont sa-
mochodów, zakup części i przeglądy technicz-
ne 3.972 zł, zakupiono materiały do remontu 
strażnic 22.102 zł, przegląd przewodów komi-
nowych, przegląd techniczny i rejestracja sa-
mochodów 4.655 zł, na organizację zawodów 
strażackich, zakup nagród, 1.243 zł, opłaty za 
energię i ogrzewanie gazowe 15.288 zł, ubez-
pieczenie samochodów oraz członków drużyn 
OSP 3.735 zł. Na remonty wydatkowano 17.718 zł 
m.in. wymiana kotła grzewczego 7.006 zł, re-
mont samochodu 7.650 zł, remont remizy w 
Sorbinie 3.062 zł. 
W rozdziale Komendy Powiatowe Policji wyko-
rzystano kwotę 3.000 zł na zakup paliwa do 
samochodu policyjnego obsługującego teren 
gminy oraz ufundowano nagrodę dla „Dzielni-
cowego roku” za kwotę 300 zł. 
Plan w rozdziale - obrona cywilna wykorzysta-
no w 100 % co stanowi kwotę 4.999 zł z czego, 
zakupiono ubrania dla Zespołu Reagowania 
Kryzysowego za kwotę 3.801 zł, zakupiono folie 
do zabezpieczenia wycieku substancji che-
micznych 198 zł oraz wydatkowano na neutra-
lizację sprzętu kwotę 1.000 zł. 
różne rozliczenia - z planowanej na rok 2003 
rezerwy budżetowej w wysokości 40.000 zł 
rozdysponowano kwotę 38.465 zł.  

- oświata i wychowanie - plan roczny po zmia-
nach wynoszący 4.378.172 zł został zrealizo-
wany w kwocie 4.346.059 zł tj. 99,3 %. Środki 
zaplanowane na utrzymanie szkół podstawo-
wych, oddziałów przedszkolnych, gimnazjum 
oraz świetlic dziecięcych przekazano na ra-
chunki bankowe jednostek budżetowych. 
W ramach działu - Oświata i wychowanie wy-
datkowano na: wynagrodzenia osobowe wraz 
z pochodnymi 3.463.324 zł, świadczenia so-
cjalne i BHP dla pracowników oraz wypłaty 
dodatków wiejskich i dodatków mieszkanio-
wych dla nauczycieli - 214.884 zł, delegacje 
służbowe - 9.803 zł, zakup materiałów i wypo-
sażenia 151.303 zł, opłaty za energię i gaz 
95.909 zł, usługi materialne tj. telefoniczne, 
pocztowe, transportowe, remontowe i usługi 
niematerialne tj. badania okresowe, prowizje 
bankowe za łączną kwotę 73.796 zł, zakup po-
mocy dydaktycznych i książek 10.004 zł. Na 

remont pomieszczeń szkolnych wydatkowano 
kwotę 148.083 zł. W ramach tych środków w 
Szkole Podstawowej w Bliżynie dokonano 
wymiany 33 okien, drzwi oraz dokonano na-
prawy dachu na budynku w Ubyszowie za 
łączna kwotę 43.262 zł, w Szkole Podstawowej 
w Mroczkowie wymieniono 24 okna za kwotę 
18.976 zł. W Szkole w Sorbinie dokonano wy-
miany instalacji elektrycznej, wymiany okien, 
remont sanitariatów i korytarza szkolnego za 
łączną kwotę 39.911 zł, a w Szkole Podstawo-
wej w Odrowążku wykonano remonty polega-
jące na ułożeniu płytek na holu, wymianie 
okien w 3 salach lekcyjnych, malowaniu holi i 
łazienek, założeniu krat w sali komputerowej i 
wymianie wykładziny w sali gimnastycznej za 
łączną kwotę 25.082 zł.  
Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 
wysokości 127.674 zł w całości na zadania 
oświatowe.  
Na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w 
Bliżynie, do Gimnazjum oraz do Zespołu Szkół 
Dzieci Niepełnosprawnych w Skarżysku wy-
datkowano kwotę 65.668 zł, przekazano środki 
dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 
25.650 zł na rachunki funduszu świadczeń so-
cjalnych w poszczególnych szkołach  
W wykonaniu działu ujęte zostały środki na 
modernizację systemu centralnego ogrzewania 
w Szkole Podstawowej w Mroczkowie w wyso-
kości 57.516 zł. Zawarte w wykazie wydatków 
niewygasających. 

- ochrona zdrowia - planowaną kwotę 96.416 zł 
wykorzystano w wysokości 91.949 zł co stano-
wi 95,4 % przeznaczając dla Samodzielnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie kwotę 
28.287 w tym: na zakup węgla 12.210 zł, zakup 
energii elektrycznej 611 zł, malowanie po-
mieszczeń w Sołtykowie 3.210 zł, sprawdzenie 
przewodów kominowych 1.696 zł, zakup gaśnic 
i oznakowania ppoż 1.164 oraz zakup ksero za 
kwotę 1.586 zł, 
Na działalność w zakresie przeciwdziałania al-
koholizmowi plan roczny został wykorzystany 
w 99,5 % wydatkując kwotę 61.262 zł w tym  
m. in.: na wypłatę diet dla członków Komisji 
d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi 9.752 zł, 
zakup nagród za udział w konkursach 3.119 zł, 
zakup artykułów spożywczych, materiałów biu-
rowych i wydawnictw 1.818 zł, szkolenia człon-
ków Komisji 6.440 zł, usługi transportowe Ko-
misji i dzieci na imprezy 1.465 zł, wynagrodze-
nie dla terapeuty prowadzącego punkt konsul-
tacyjny - 4.009 zł, pokrycie kosztów wypoczyn-
ku dzieci na koloniach i w „Zielonej Szkole” 
28.775 zł, prowadzenie programów i zajęć pro-
filaktycznych 5.300 zł,  
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W zakresie usług świadczonych przez Izbę Wy-
trzeźwień w Kielcach wydatkowano kwotę 
2.400 zł. 

- opieka społeczna - plan roczny wynosił 
1.374.313 zł został wykonany w 99,8 %. W ra-
mach wypłat zasiłków i świadczeń w naturze 
oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne wy-
datkowano kwotę 903.204 zł z tego z dotacji ce-
lowej na finansowanie zadań zleconych wy-
datkowano kwotę 810.904 zł, a ze środków sa-
morządu 92.299 zł. 
Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 
wydatkowano 188.512 zł z tego 136.824 zł po-
chodziło z dotacji celowej, a 51.688 zł ze środ-
ków samorządu. Środki zostały przeznaczone 
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwo-
cie 154.692 zł, delegacje 917 zł, zakup materia-
łów biurowych, zakup środków czystości i wy-
posażenia, wydawnictw urzędowych, prasy 
12.757 zł, opłatę za energię i gaz 4.389 zł, opła-
ty telefoniczne, usługi transportowe (konwój), 
udział w konserwacji urządzeń gazowych i ko-
miniarskich, usługi remontowe, usługi bankowe 
14.427 zł, ubezpieczenie wyposażenia 1.330 zł. 
Na finansowanie usług opiekuńczych wydat-
kowano 117.998 zł w tym na wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi 115.948 zł, delegacje służ-
bowe 502 zł oraz zakup środków ochrony oso-
bistej i ekwiwalent za odzież 1.548 zł. 
Na finansowanie dodatków mieszkaniowych 
wydatkowano 32.213 zł w tym z dotacji celowej 
pochodziło 11.801 zł oraz ze środków samo-
rządu 20.412 zł. 
Z otrzymanych dotacji celowych wydatkowa-
no: na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgna-
cyjnych kwotę 77.812 zł, na dożywianie dzieci 
w szkołach oraz zakup wyprawek dla dzieci 
klas pierwszych 35.314 zł. 
Kwotę 17.168 zł wydatkowano na utrzymanie 
pomieszczeń w biurowcu POLIFARB-u dla 
Punktu Rejestracji Bezrobotnych z terenu gmi-
ny Bliżyn. 

- edukacyjna opieka wychowawcza - planowane 
środki na utrzymanie świetlic szkolnych w wy-
sokości 292.179 zł wykorzystano w 99,3 % 
przekazując dotację dla środka specjalnego 
przy Szkole Podstawowej w Mroczkowie i 
Gimnazjum w Bliżynie w wysokości 89.547 zł 
oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 
nauczycieli prowadzących świetlice w SP w 
Bliżynie, Mroczkowie i w Gimnazjum w wyso-
kości 200.551 zł  

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 
planowane środki w wysokości 668.764 zł zo-
stały wykorzystane w 97,4 %. Na gospodarkę 
ściekową wydatkowano na wykonanie map 
5.731 zł oraz za wykonanie koncepcji 32.940 zł. 
Na wywóz śmieci z terenu gminy wydatkowa-
no kwotę 199.913 zł, przekazano składkę do 
Związku Międzygminnego UTYLIZATOR w 
Skarżysku w wysokości 5.364 zł. 
W zakresie oświetlenie dróg, ulic gminnych i 
powiatowych wydatkowano 310.815 zł w tym z 
dotacji celowej pochodziła kwota 100.817 zł, 
Na rozbudowę i remonty oświetlenia w miej-
scowościach Ubyszów, Gilów, Bliżyn ul. Sta-
szica, Bugaj, Nowy Odrowążek, Górki wydat-
kowano 82.600 zł Na wykonanie map do celów 
projektowych oraz projektów i dokumentacji 
wydatkowano kwotę 11.456 zł.  
Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 
2.500 zł, w tym zakupiono materiały do przyłą-
cza gazowego do Plebanii w Bliżynie 424 zł 
oraz badanie wody w studniach publicznych 
2.056 zł, 

- kultura i sztuka - plan roczny w wysokości 
342.500 zł został zrealizowany w 100 % Przeka-
zano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w 
wysokości 252.900 zł, wydatkowano na napra-
wę sieci wodociągowej przy Zameczku 3.746 zł, 
na odbudowę skarpy 85.419 zł oraz 400 zł prze-
kazano na nagrody dla twórców ludowych z te-
renu gminy. 

 
Wynik finansowy 

 
Zrealizowanie dochodów budżetu w kwocie 
10.151.920 zł a wydatków w wysokości 10.396.968 zł 
oznacza zamknięcie wyniku budżetu roku 2003 
niedoborem w wysokości 245.048 zł. Skumulowa-
na nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosiła 

362.862 zł, z chwilą przeksięgowania pod datą za-
twierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 
rok 2003 który zamknął się niedoborem w wysoko-
ści 245.048 zł skumulowana nadwyżka na zaso-
bach budżetu wyniesie 117.814 zł. 

 
Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
Stan środków funduszu na początek roku wynosił 
4.881 zł. Na planowaną kwotę przychodów w wy-
sokości 25.000 zł w ciągu roku uzyskano przychody 
z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze śro-
dowiska w wysokości 19.838 zł, z tytułu kar za 

emisję zanieczyszczeń 37 zł, środki z Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie 
straży 10.000 zł oraz kwotę 500 zł z oprocentowa-
nia lokaty terminowej. 
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W ramach wydatków poniesiono koszty w 
wysokości 15.833 zł z tego na: likwidację dzikich 
wysypisk 1.950 zł, wycinkę drzew 1.000 zł, zakup 
worków na akcję „sprzątanie świata” i selekcję 
odpadów 959 zł, współfinansowanie skutków wy-

cieku na terenie Zakładu „Polifarb” 1.906 zł oraz 
zakupiono sprzęt strażacki dla jednostek w Bliżynie 
i Sorbinie za kwotę 10.000 zł. Stan środków pie-
niężnych na koniec roku wyniósł 19.423 zł. 

 
Załączniki do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody budżetowe 

 
Lp. Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej § Nazwa źródła dochodów Plan  

na 2002 rok 
Plan  

po zmianach 
Wykonanie %  

realizacji 
1 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

01010 - Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi 

   2.400 
2.400 

2.403 
2.403 

100 

 629 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin pozyskane z innych 
źródeł 

  
2.400 

 
2.400 

 

01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych 
zwierząt 

  - - 3   

 069 Wpływy z różnych opłat - - 3  
2 020 - Leśnictwo 

02001 - Gospodarka leśna 
  700 

700 
700 
700 

1.003 
1.003 

143,3 

 075 Dochody z najmu i dzierżawy składni-
ków majątkowych Skarbu Państwa lub 
jest oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

700 700 1.003 

 

3 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energie elektryczną, gaz i wodę 
40002 - Dostarczanie wody 

  150.000 
 

150.000 

180.000 
 

180.000 

182.591 
 

182.591 

101,4 
 

101,4 
083 Wpływy z usług 150.000 150.000 150.075  
092 Pozostałe odsetki  - 994  

 

097 Wpływy z różnych dochodów - 30.000 31.522  
 600 - Transport i łączność 

60016 - Drogi publiczne gminne 
   142.600 

142.600 
155.217 
152.602 

98,4 
107,0 

097 Wpływy z różnych dochodów - 122.600 132.602   
626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 

na fin. lub dofin, kosztów relizacji inwe-
stycji i zak. inwest. jednostek sektora 
finansów publicznych 

-  
20.000 

 
20.000 

 

 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych 

  - - 2.615  

 097 Wpływy z różnych dochodów - - 2.615  
4 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

70004 - Różne jednostki obsługi gospo-
darki mieszkan. i komunalnej 

  95.530 
90.500 

95.530 
90.500 

54.668 
39.173 

57,2 
43,5 

083 Wpływy z usług 90.000 90.000 38.919   
092 Pozostałe odsetki 500 500 254  

 70005 - Gospodarka gruntami i nieru-
chomościami 

  5.030 9.920 16.837 169,7 

047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 

1.730 1.730 932 
 

075 Dochody z najmu i dzierżawy składni-
ków majątkowych Skarbu Państwa lub 
jest oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

3.300 3.300 3.300 

 

077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności nieruchomości 

 - 9.802 
 

 

092 Pozostałe odsetki - - 37  
 70095 - Pozostała działalność   - - 1.424  

 629 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin pozyskanych z innych 
źródeł 

- - 1.424 
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5. 710 - Działalność usługowa 

71035 - Cmentarze 
  4.000 

4.000 
4.000 
4.000 

4.000 
4.000 

100 

 202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowa-
ne przez gminę na podstawie porozu-
mień z organami administracji rządowej 

4.000 4.000 4.000 

 

6. 750 - Administracja publiczna 
75011 - Urzędy wojewódzkie 

  56.310 
52.210 

56.310 
52.210 

57.937 
52.210 

102,9 
100 

 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie ustawami 

52.210 52.210 52.210 

 

 75023 - Urzędy gmin   4.100 4.100 5.727 139,7 
069 Wpływy z różnych opłat 400 400 723  
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności nieruchomości 
2.000 2.000 2.665 

 

083 Wpływy z usług 1.200 1.200 1.739  

 

097 Wpływy z różnych dochodów 500 500 600  
7. 751 - Urzędy naczel. organów władzy 

państwowej kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 
75101 - Urzędy naczel. organów władzy 
państwowej kontroli i ochrony prawa 

 

 

1.333 
 
 

1.333 

17.273 
 
 

1.333 

17.273 
 
 

1.333 

100 
 
 

100 

 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie ustawami 

1.333 1.333 1.333  

 75110 - Referenda ogólnokrajowe i kon-
stytucyjne 

 
 

- 15.940 15.940 100 

 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie ustawami 

- 15.940 15.940 

 

 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na przeciwpożarowa 
75412 - Ochotnicze straże pożarne 

  - 
 
- 

3.300 
 

3.300 

3.340 
 

3.340 

 

084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład-
ników majątkowych 

- - 40   

270 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin pozyskane z 
innych źródeł 

- 3.300 3.300  

8. 756 - Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej 
75601 - Wpływy z podatku dochodowego 
od osób fizycznych 

  2.044.016 
 
 
 

8.000 

2.023.293 
 
 
 

8.000 

1.913.996 
 
 
 

11.469 

94,6 
 
 
 

143,4 
035 Podatek od działalności gospodarczej 

osób fizycz. opłacany w formie karty 
podatkowej 

8.000 8.000 10.985 
  

091 Odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 

- - 484 
 

 75615 - Wpływy z podatku rolnego, po-
datku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

  535.700 535.700 515.328 96,2 

031 Podatek od nieruchomości 450.000 450.000 410.974  
032 Podatek rolny 2.700 2.700 2.964  
033 Podatek leśny 83.000 83.000 96.107  
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych - - 3.918  
056 Zaległości z podatków zniesionych - - -  

 

091 Odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat - - 1.365 

 

 75616 - Wpływy z podatku rolnego, po-
datku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych 

  528.000 507.277 472.709 93,2 

031 Podatek od nieruchomości 400.000 360.277 294.864  
032 Podatek rolny 20.000 30.000 34.035  
033 Podatek leśny 11.000 20.000 22.578  

 

034 Podatek od środków transportu 28.000 28.000 30.463  
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036 Podatek od spadków i darowizn 3.000 3.000 9.606  
043 Wpływy z opłaty targowej 650 650 620  
045 Wpływy z opłat administracyjnych za 

czynności urzędowe 350 350 5.030 
 

050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 35.000 35.000 45.902  
056 Zaległości z podatków zniesionych - - -  

 

091 Odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 

30.000 30.000 29.611 
 

 75618 - Wpływy z innych opłat stanowią-
cych dochód jednostek samorządu tery-
torialnego na podstawie ustaw 

  84.000 84.000 87.473 104,1 

041 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000 20.000 21.322   
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprze-

daż alkoholu 64.000 64.000 66.151 
 

 75621 - Udziały gminy w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa 

  888.316 888.316 827.017 93,1 

001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 888.316 888.316 825.163   
002 Podatek dochodowy od osób prawnych - - 1.854  

9. 758 - Różne rozliczenia 
75801 - Część oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu teryto-
rialnego 

  6.455.274 
4.075.304 

6.515.638 
4.106.807 

6.509.394 
4.106.807 

100 
100 

 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa 4.075.304 4.106.807 4.106.807  
 75802 - Część podstawowa subwencji 

ogólnej dla gmin 
  2.164.685 2.172.823 2.164.685 99,6 

 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa 2.164.685 2.172.823 2.164.685  
 75805 - Część rekompensująca subwencji 

ogólnej dla gmin 
  195.285 216.008 224.146 103,8 

 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa 195.285 216.008 224.146  
 75814 - Różne rozliczenia finansowe   20.000 20.000 13.756 68,8 

035 Podatek od działalności gospodarczej 
osób fizycz. opłacany w formie karty 
podatkowej 

- 
- -110 

 

036 Podatek od spadków i darowizn - - -1.044  
050 Podatek od czynności cywilno praw-

nych - - -275 
 

 

092 Pozostałe odsetki 20.000 20.000 15.185  
10 801 - Oświata i wychowanie 

80101 - Szkoły podstawowe 
  39.432 

22.000 
54.054 
28.126 

56.488 
30.560 

104,5 
108,7 

083 Wpływy z usług  22.000 22.000 24.413  
092 Pozostałe odsetki - - 11  
097 Wpływy z różnych dochodów - - 10  
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związ-
kom gmin) ustawami 

- 4.126 4.126 

 

 

270 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin pozyskane z 
innych źródeł 

- 2.000 2.000 
 

 80195 - Pozostała działalność   17.432 25.928 25.928 100 
 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

17.432 25.928 25.928 
 

 851 - Ochrona zdrowia 
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 

  - 
- 

7.416 7.600 
7.600 

102,5 

097 Wpływy z różnych dochodów - - 184   
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

- 7.416 7.416  

11 853 - Opieka społeczna  
85313 - Składki na ubezpieczenia zdro-
wotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia pomocy społecznej 

  1.096.407 
 

36.146 

1.085.920 
 

27.661 

1.085.193 
 

27.435 

99,9 
 

99,2 

 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie usta-
wami 

36.146 27.661 27.435 
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 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne 

  807.910 783.469 783.469 100 

 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie ustawami 

807.910 783.469 783.469 

 

 85315 - Dodatki mieszkaniowe   - 11.801 11.801 100 
 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

- 11.801 11.801 
 

 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 
wychowawcze 

  108.527 78.896 77.811 98,6 

 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie ustawami 

108.527 78.896 77.811 

 

 85319 - Ośrodki pomocy społecznej   143.824 143.824 145.026 100,8 
083 Wpływy z usług 7.000 7.000 8.137  
092 Pozostałe odsetki  - 65  

 

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie ustawami 

136.824 136.824 136.824 

 

 85328 - Usługi opiekuńcze i specjali-
styczne usługi opiekuńcze 

  
- 4.685 4.337 92,6 

 097 Wpływy z różnych dochodów - 4.685 4.337  
 85395 - Pozostała działalność   - 35.584 35.314 99,2 

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 

- 3.780 3.510 
  

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

- 31.804 31.804 
 

13 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 

  104.853 
 

104.853 

100.817 
 

100.817 

100.817 
 

100.817 

100 

 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie ustawami 

104.853 100.817 100.817 

 

Ogółem   10.047.855 10.289.251 10.151.920 98,7 
 

Załącznik Nr 2 
 

Wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów 
 

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan 
na rok 2003 

Plan  
po zmianach 

Wykonanie %  
realizacji 

010   Rolnictwo i łowiectwo 460 22.300 22.042 98,8 
 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 21.500 21.267  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 200 167  
  4300 Zakup usług pozostałych - 13.300 13.100  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 8.000 8.000  
 01030  Izby rolnicze 460 800 775  
  4430 Różne opłaty i składki 460 800 775  

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 200.000 251.538 237.592 94,4 
 40002  Dostarczanie wody 200.000 251.538 237.592  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.565 31.015 30.823  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.000 2.000 1.825  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.900 5.700 5.574  
  4120 Składki na fundusz pracy 670 820 793  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.450 8.478 3.745  
  4260 Zakup energii 58.200 60.600 56.274  
  4270 Zakup usług remontowych 34.168 71.806 71.751  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.944 8.244 8.122  
  4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 2.000 1.622  
  4430 Różne opłaty i składki  36.900 34.277 30.709  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.043 1.238 1.238  
  4530 Podatek od towarów i usług /VAT/ 22.160 25.360 25.116  
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600   Transport i łączność 1.206.536 1.318.941 1.294.804 98,2 
 60004  Lokalny transport zbiorowy 90.000 90.000 90.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 90.000 90.000 90.000  
 60014  Drogi publiczne powiatowe 184.000 187.200 187.156  
  6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn. 
sam. Terytorialnego 

184.000 187.200 187.156  

 60016  Drogi publiczne gminne  681.036 783.241 768.319  
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  1.650 1.586  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  144.150 144.124  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  24.100 24.099  
  4120 Składki na fundusz pracy  1.125 1.101  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.536 20.311 20.265  
  4270 Zakup usług remontowych 24.500 24.500 22.162  
  4300 Zakup usług pozostałych 103.000 152.500 141.365  
  4430 Różne opłaty i składki - 805 805  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  1.100 1.096  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 541.000 413.000 411.716  
 60095  Pozostała działalność 251.500 258.500 249.329  
  4270 Zakup usług remontowych 10.000 17.000 16.947  
  4300 Zakup usług pozostałych 21.500 11.500 3.291  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220.000 230.000 229.091  

700   Gospodarka mieszkaniowa 51.400 154.130 76.106 49,4 
 70004  Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 47.400 47.400 42.514  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 400 135  
  4260 Zakup energii 3.940 3.940 3.553  
  4270 Zakup usług remontowych 16.170 16.670 16.625  
  4430 Różne opłaty i składki - 550 505  
  4300 Zakup usług pozostałych 16.600 17.800 17.723  
  4480 Podatek od nieruchomości 2.280 2.280 1.381  
  4530 Podatek od towarów i usług /VAT/ 8.010 5.760 2.592  
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.000 106.730 33.592  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  370 365  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 8.000 7.180  
  4430 Różne opłaty i składki 1.000 630 47  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 97.730 26.000  

710   Działalność usługowa 105.500 205.500 88.394 43,0 
 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 100.000 200.000 83.290  
  4300 Zakup usług pozostałych 100.000 194.500 77.790  
  4430 Różne opłaty i składki  5.500 5.500  
 71035  Cmentarze 5.500 5.500 5.104  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 750 561  
  4270 Zakup usług rem0ntowych 4.000 4.550 4.543  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000 200 -  

750   Administracja publiczna 1.465.000 1.483.070 1.422.180 95,9 
 75011  Urzędy wojewódzkie 78.741 62.041 61.910  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.438 52.838 52.807  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.700 8.300 8.231  
  4120 Składki na fundusz pracy 1.603 903 872  
 75020  Starostwa powiatowe 15.304 14.104 13.927  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.719 12.119 12.024  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.274 1.774 1.727  
  4120 Składki na fundusz pracy 311 211 176  
 75022  Rady gmin 88.000 88.000 83.665  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 83.500 83.500 80.170  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500 2.980 2.213  
  4300 Zakup usług pozostałych 500 1.020 1.020  
  4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 262  
 75023  Urzędy gmin 1.229.955 1.265.925 1.221.314  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 683.983 697.383 697.363  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 55.330 49.600 49.591  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125.000 118.850 118.499  
  4120 Składki na fundusz pracy 17.000 17.850 17.830  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59.481 66.070 64.518  
  4260 Zakup energii 20.000 21.150 21.102  
  4270 Zakup usług remontowych 3.000 14.550 14.491  
  4300 Zakup usług pozostałych 174.750 171.871 150.391  
  4410 Podróże służbowe krajowe 8.000 7.700 7.628  
  4430 Różne opłaty i składki 9.000 9.000 6.597  
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  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.011 21.501 21.501  
  4530 Podatek od towarów i usług /VAT/ 400 400 386  
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52.000 70.000 51.417  
 75095  Pozostała działalność 53.000 53.000 41.364  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.040 1.260  
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 36.000 33.960 23.620  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 2.000 1.988  
  4300 Zakup usług pozostałych 15.000 15.000 14.496  

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sadownictwa 

1.333 17.273 17.273 100 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 1.333 1.333 1.333 100 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.108 - -  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 186 186  
  4120 Składki na fundusz pracy 27 27 27  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  40 40  
  4300 Zakup usług pozostałych  1.080 1.080  
 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 15.940 15.940  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 11.201 11.201  
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 293 293  
  4120 Składki na fundusz pracy - 42 42  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.278 1.278  
  4300 Zakup usług pozostałych - 2.894 2.894  
  4410 Podróże służbowe krajowe - 232 232  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 108.000 144.620 144.466 99,9 
 75403  Jednostki terenowe Policji 3.000 3.300 3.300  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 300 300  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 3.000 3.000  
 75412  Ochotnicze Straże Pożarne 100.000 136.320 136.167  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.000 14.920 14.913  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.800 9.690 9.683  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 750 750 736  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.730 1.800 1.795  
  4120 Składki na fundusz pracy 240 260 255  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.500 47.450 47.383  
  4260 Zakup energii 15.000 15.290 15.288  
  4270 Zakup usług remontowych 13.222 17.722 17.718  
  4300 Zakup usług pozostałych 22.910 24.360 24.323  
  4410 Podróże służbowe krajowe 500 - -  
  4430 Różne opłaty i składki 4.000 3.740 3.735  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 348 338 338  
 75414  Obrona cywilna 5.000 5.000 4.999  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 4.000 3.999  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 1.000 1.000  

758   Różne rozliczenia 40.000 1.535 -  
 75818  Rezerwy ogólne i celowe 40.000 1.535 -  
  4810 Rezerwy 40.000 1.535 -  

801   Oświata i wychowanie 4.195.128 4.378.172 4.346.059 99,3 
 80101  Szkoły podstawowe 2.849.150 2.995.903 2.974.417  
  3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 145.088 143.117 141.095  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.637.322 1.704.891 1.697.427  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 132.575 122.157 122.118  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 340.890 343.172 340.315  
  4120 Składki na fundusz pracy 46.880 47.443 46.541  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130.525 132.708 132.148  
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000 6.007 5.971  
  4260 Zakup energii 78.000 86.598 86.208  
  4270 Zakup usług remontowych 4.500 148.157 148.083  
  4300 Zakup usług pozostałych 71.467 63.188 61.648  
  4410 Podróże służbowe krajowe 7.600 7.978 7.025  
  4430 Różne opłaty i składki 1.700 2.040 2.040  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118.259 110.377 110.377  
  4580 Pozostałe odsetki - 7.100 3.121  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 300 300  
  4810 Rezerwy 128.344 670 -  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 70.000 70.000  
 80104  Przedszkola przy szkołach podstawowych 271.858 271.294 268.677  
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15.652 15.731 15.705  
  4010 Wynagrodzenia osobowe 171.458 172.302 170.747  
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  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.980 12.742 12.490  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34.764 35.770 35.613  
  4120 Składki na fundusz pracy 4.748 4.788 4.758  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.600 4.083 4.082  
  4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 2.000 2.000 2.000  
  4260 Zakup energii 12.000 9.710 9.701  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.900 1.550 1.547  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.756 12.034 12.034  
  4580 Pozostałe odsetki - 584 -  
 80110  Gimnazja 974.750 997.295 997.081  
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  58.100 58.085 58.084  
  4010 Wynagrodzenia osobowe 649.900 664.995 665.643  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 51.650 49.875 49.873  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  135.250 137.250 136.667  
  4120 Składki na fundusz pracy 18.550 18.705 18.621  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.800 13.220 13.214  
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 2.035 2.033  
  4300 Zakup usług pozostałych 9.000 10.360 10.323  
  4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 2.220 2.219  
  4430 Różne opłaty i składki 400 305 304  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.100 40.100 40.100  
  4580 Pozostałe odsetki - 145 -  
 80113  Dowożenie uczniów do szkół 60.130 65.944 65.668  
  2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizo-

wane na podstawie porozumień między jedn. sam. Terytorialnego 
 5.850 5.850  

  4300 Zakup usług pozostałych 60.130 60.094 59.818  
 80146  Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 21.808 21.808 14.288  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.670 2.670 1.859  
  4300 Zakup usług pozostałych 18.078 18.058 11.870  
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.060 1.080 559  
 80195  Pozostała działalność 17.432 25.928 25.928  
  4300 Zakup usług pozostałych - 278 278  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.432 25.650 25.650  

851   Ochrona zdrowia 89.000 96.416 91.949 95,4 
 85121  Lecznictwo ambulatoryjne 25.000 32.416 28.287  
  4010 Wynagrodzenia osobowe - 7.416 7.416  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 15.000 14.960  
  4260 Zakup energii - 700 611  
  4270 Zakup usług remontowych 5.000 400 -  
  4300 Zakup usług pozostałych - 8.500 4.906  
  4430 Różne opłaty i składki - 400 394  
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.700 61.600 61.262  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.240 9.790 9.752  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  - 390 358  
  4120 Składki na fundusz pracy - 81 51  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.100 4.950 4.937  
  4300 Zakup usług pozostałych 42.160 45.789 45.580  
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.200 600 584  
 85158  Izby wytrzeźwień 3.300 2.400 2.400  
  4430 Różne opłaty i składki 3.300 2.400 2.400  

853   Opieka społeczna 1.384.800 1.374.313 1.372..221 99,8 
 85313  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 36.146 27.661 27.436  

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 36.146 27.661 27.436  
 85314  Zasiłki i pomoc w naturze 893.910 875.769 875.768  
  3110 Świadczenia społeczne 893.910 875.769 875.768  
 85315  Dodatki mieszkaniowe 38.000 32.214 32.213  
  3110 Świadczenia społeczne 38.000 32.214 32.213  
 85316  Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze 108.527 78.896 77.812  
  3110 Świadczenia społeczne 108.527 78.896 77.812  
 85319  Ośrodki pomocy społecznej 179.917 188.789 188.512  
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 820 820 819  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114.514 116.314 116.313  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.201 9.032 9.031  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.079 21.711 21.540  
  4120 Składki na fundusz pracy 3.032 3.032 2.930  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.606 12.757 12.757  
  4260 Zakup energii 4.100 4.390 4.389  
  4300 Zakup usług pozostałych 12.087 14.427 14.427  
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  4410 Podróże służbowe krajowe 1.600 917 917  
  4430 Różne opłaty i składki 1.650 1.330 1.330  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.228 4.059 4.059  
 85328  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111.500 118.000 117.998  
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.620 1.548 1.548  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80.732 87.382 87.381  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.468 5.948 5.948  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.909 16.331 16.331  
  4120 Składki na fundusz pracy 2.137 2.116 2.116  
  4300 Zakup usług pozostałych 185 416 416  
  4410 Podróże służbowe krajowe 103 87 86  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.346 4.172 4.172  
 85333  Powiatowe urzędy pracy 16.800 17.400 17.168  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 600 368  
  4300 Zakup usług pozostałych 16.200 16.800 16.800  
 85395  Pozostała działalność - 35.584 35.314  
  3110 Świadczenia społeczne - 35.584 35.314  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 282.098 292.179 290.098 99,3 
 85401  Świetlice szkolne 282.098 292.179 290.098  
  2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora 

finansów publicznych 85.547 89.547 89.547  

  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17.609 14.375 13.256  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127.423 137.707 137.081  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.540 9.461 9.459  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25.780 24.588 24.344  
  4120 Składki na fundusz pracy 3.526 3.342 3.305  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.900 2.386 2.334  
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 600 599  
  4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.073 10.073 10.073  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 568.600 668.764 651.319 97,4 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 38.700 38.671  
  4300 Zakup usług pozostałych - 38.700 38.671  
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 195.400 205.400 205.277  
  4300 Zakup usług pozostałych 190.000 200.000 199.913  
  4430 Różne opłaty i składki 5.400 5.400 5.364  
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 370.000 420.964 404.871  
  4260 Zakup energii 330.000 325.164 310.815  
  4270 Zakup usług remontowych 23.000 83.900 82.600  
  4300 Zakup usług pozostałych 17.000 11.900 11.456  
 90095  Pozostała działalność 3.200 3.700 2.500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.000 444  
  4270 Zakup usług remontowych 1.200 200 -  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.700 2.200 2.056  
  4430 Różne opłaty i składki 300 300 -  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 350.000 342.500 342.465 100 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 240.000 342.100 342.065  
  2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 240.000 252.900 252.900  
  4270 Zakup usług remontowych - 3.750 3.746  
  6220 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn. 
sam. Terytorialnego 

110.000 85.450 85.419  

 92195  Pozostała działalność - 400 400  
  4430 Różne opłaty i składki - 400 400  
   Ogółem  10.047.855 10.751.251 10.396.968 96,7 

 
Załącznik Nr 3 

 
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  

jednostce samorządu terytorialnego ustawami 
 

Dz. Rozdz § Nazwa Plan  
na rok 2003 

Plan  
po zmianach 

Wykonanie %  
realizacji 

710   Działalność usługowa 4.000 4.000 4.000 100 
 71095  Pozostała działalność 4.000 4.000 4.000  
  202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej  

 
4.000 

 
4.000 

 
4.000 
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750   Administracja publiczna 52.210 52.210 52.210 100 
 75011  Urzędy wojewódzkie 52.210 52.210 52.210  
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 

 
52.210 

 
52.210 

 
52.210 

 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa 

1.333 17.273 17.273 100 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

1.333 1.333 1.333  

  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 

 
1.333 

 
1.333 

 
1.333 

 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 15.940 15.940  
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami  

 
- 

 
15.940 

 
15.940 

 

801   Oświata i wychowanie - 4.126 4.126 100 
 80101  Szkoły podstawowe - 4.126 4.126  
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 

 
- 

 
4.126 

 
4.126 

 

853   Opieka społeczna 1.089.407 1.030.630 1.029.050 99,8 
 85313  Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 36.146 27.661 27.436 
 

  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 

 
36.146 

 
27.661 

 
27.436 

 

 85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne 

807.910 783.469 783.469 
 

  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 

 
807.910 

 
783.469 

 
783.469 

 

 85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 108.527 78.896 77.811  
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 

 
108.527 

 
78.896 

 
77.811 

 

 85319  Ośrodki pomocy społecznej 136.824 136.824 136.824  
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 

136.824 136.824  
136.824 

 

 85395  Pozostała działalność - 3.780 3.510  
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 

-  
3.780 

 
3.510 

 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 104.853 100.817 100.817 100 
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 

 
104.853 

 
100.817 

 
100.817 

 

   Ogółem 1.251.803 1.209.056 1.207.476 99,9 
 

Załącznik Nr 4 
 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
jednostce samorządu terytorialnego ustawami 

 

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan  
na 2003 rok 

Plan  
po zmianach 

Wykonanie % 
realizacji 

710   Działalność usługowa 4.000 4.000 4.000 100 
 71035  Cmentarze 4.000 4.000 4.000  
  4270 Zakup usług remontowych 4.000 4.000 4.000  

750   Administracja publiczna 52.210 52.210 52.210 100 
 75011  Urzędy wojewódzkie 52.210 52.210 52.210  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.390 43.390 43.390  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  7.758 7.758 7.758  
  4120 Składka na fundusz pracy 1.062 1.062 1.062  

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa 

1.333 17.273 17.273 100 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

1.333 1.333 1.333  

  4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 1.108 - -  
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  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  198  186  186  
  4120 Składki na fundusz pracy 27 27 27  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  40 40  
  4300 Zakup usług pozostałych  1.080 1.080  
 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 15.940 15.940  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 11.201 11.201  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  - 293 293  
  4120 Składka na fundusz pracy - 42 42  
  4210 Składki na ubezpieczenia społeczne  - 1.278 1.278  
  4300 Zakup usług pozostałych - 2.894 2.894  
  4410 Podróże służbowe krajowe - 232 232  

801   Oświata i wychowanie - 4.126 4.126 100 
 80101  Szkoły podstawowe - 4.126 4.126  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4.126 4.126  

853   Opieka społeczna 1.089.407 1.030.630 1.029.050 99,8 
 85313  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
36.146 27.661 27.436  

  3110 Świadczenia społeczne 36.146 27.661 27.436  
 85314  Zasiłki i pomoc w naturze  807.910 783.469 783.469  
  3110 Świadczenia społeczne  807.910 783.469 783.469  
 85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 108.527 78.896 77.811  
  3110 Świadczenia społeczne 108.527 78.896 77.811  
 85319  Ośrodki pomocy społecznej 136.824 136.824 136.824  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103.751 103.751 103.751  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.321 8.321 8.321  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  20.900 20.900 20.900  
  4120 Składki na fundusz pracy 2.746 2.746 2.746  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 606 606 606  
  4410 Podróże służbowe 500 500 500  
 85395  Pozostała działalność - 3.780 3.510  
  3110 Świadczenia społeczne - 3.780 3.510  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 104.853 100.817 100.817 100 
 90015  Oświetlenie ulic 104.853 100.817 100.817 100 
  4260 Zakup energii 104.853 100.817 100.817  
   Ogółem 1.251.803 1.209.056 1.207.476 99,9 
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UCHWAŁA Nr XIII/101/04 
RADY GMINY W BLIŻYNIE 

 
z dnia 27 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie zmiany do Uchwały Nr XII/84/04 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 6 lutego 2004r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych na 2004 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w 
związku z art.. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r.  
Nr 142, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Gminy uchwa-
la, co następuje: 
 

§ 1. W rozdziale II ust. 1 pkt 6 otrzymuje 
brzmienie: 
„Realizacja programu profilaktycznego z osobami 
zatrzymanymi z terenu Gminy Bliżyn w Izbie Wy-
trzeźwień”. 

§ 2. Nadaje się nową treść Harmonogramu 
działań związanych z realizacją Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wraz z preliminarzem kosztów w 
2004r. w Gminie Bliżyn będący załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Bliżyn. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Bąk 
Załącznik do uchwały Nr XIII/101/04 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 109  5158  Poz. 1535  
 

Rady Gminy w Bliżynie 
z dnia 27 kwietnia 2004r. 

 
Harmonogram 

działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych wraz z preliminarzem kosztów w 2004 roku w Gminie Bliżyn 

 

Lp. Zadanie Rozdział § Sposób realizacji Wykonujący 
zadanie 

Plan Wykonanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi    

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 
Diety dla członków komisji 

Urząd Gminy 
GKRPA 

9.806  

Podróże służbowe krajowe 
4410 Delegacje dla osób kierowanych na 

szkolenia 
 500 

 

Materiały i wyposażenie    4210 
1/ zakup książek i materiałów propa-

gandowych i biurowych dla komisji 
UG 1.000  

2/ zakup nagród dla uczniów szkół 
podstawowych za udział w konkur-
sie dot. uzależnień konkursy pla-
styczne, konkursy literackie, profi-
laktyka przez sztukę w szkołach 
gminnych 

UG, GKRPA, 
GOK, Szkoły 

5.000 

  

3/ zakup artykułów spożywczych dla 
komisji 

UG 100  

1 I. Zmniejszenie rozmiarów 
uszkodzeń zdrowia spo-
wodowanych naduży-
waniem alkoholu oraz 
zmniejszenie nowych przy-
padków uzależnień. Pro-
wadzenie profilaktyki dzia-
łalności informatycznej i 
edukacyjnej w szczegól-
ności dla dzieci i mło-
dzieży. 

 

Usługi niematerialne   4300 
1/ Usługi transportowe dla komisji 

UG, 
GKRPA, 400  

2/ Prowadzenie programów profilak-
tycznych zajęć rekreacyjno sporto-
wych dla dzieci objętych programem 
profilaktycznym w szkołach podsta-
wowych na terenie gminy zgodnie z 
przedstawionymi programami 

 6.000  

 

2. 
 

II. Udzielenie rodzinom w 
których występuje pro-
blemy alkoholowe po-
mocy psychospołecznej i 
prawnej a w szczególno-
ści przed przemocą w 
rodzinie. 

 

 

3/ Zielona Szkoła  1.000  
4/ Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  1.500  
5/ Zimowe Ferie  500  
6/ Utworzenie Świetlicy Środowiskowej 

  

7/ Szkolenie członków komisji peda-
gogów, pracowników socjalnych 
GOPS, Ośrodka Zdrowia, GOK i 
Szkół podstawowych w Sorbinie i 
Odrowążku 

8/ Utrzymanie punktu konsultacyjnego 
4 razy w miesiącu po 2 godz. 

9/ Spotkania dyskusyjne i pogadanki w 
oparciu o przygotowane programy 
profilaktyczne w parafiach 

10/ Kierowanie uzależnionych na badania 
lekarskie w celu ustalenia stopnia uza-
leżnienia i przebiegu jego leczenia 

  

  

11/ Dofinansowanie wypoczynku let-
niego dla dzieci z rodzin uzależnio-
nych na obozie profilaktyczno wy-
poczynkowym 

  

4.000 
 
 
 
 

3.000 
 

1.000 
 
 

1.200 
 
 

29.800 

 

 Pozostałe opłaty i składki    
4430 1/ pomoc finansowa dla instytucji i 

firm, które obsługują teren gminy 
UG 

GKRPA 2.094 
 

 Izba Wytrzeźwień    
Dotacja celowa przekazywana na zada-
nia bieżące realizacji na podstawie 
porozumień 

3 III. Wspomaganie działalno-
ści i instytucji, stowarzy-
szeń i osób fizycznych 
służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych 

85158 

 

 
2310 Realizacja programu profilaktycznego z 

osobami zatrzymanymi z terenu gminy 
Bliżyn w Izbie Wytrzeźwień 

  

 
2.400 

 

 Razem:  69.300  
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UCHWAŁA Nr XIII/107/04 
RADY GMINY W BLIŻYNIE 

 
z dnia 27 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Blizyn. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40  

ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia  
21 marca 1985r. o drogach gminnych (Dz. U z 
2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami), 
Rada Gminy w Bliżynie uchwala, co następuje. 
 

§ 1. Ustala dla dróg gminnych na terenie 
gminy Bliżyn wysokość stawek opłat za zajęcie  
1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z bu-
dową, przebudową, remontem, utrzymaniem i 
ochroną dróg gminnych. 

 
§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1 dotyczą: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 
2) Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury chnicznej niezwiązanych z p -
trzebami zar zania droga  lub potrz ami 
ruchu drogowego, 

te o
ząd mi eb

n t

a w  w

D d

3) Umieszczenia w pasie drogowym obiektów 
budowlanych iezwiązanych z po rzebami za-
rządzania drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego oraz reklam, 

4) Zajęcia p sa drogowego na pra ach yłączno-
ści w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3. 

 
§ 3.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni i 

ciągów pieszych pasa drogowego drogi gminnej. 
pasa drogowego, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 4 
niniejszej uchwały ustala się następujące stawki 
opłat za każdy dzień zajęcia: 
1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 1,50 zł. 
2) przy zajęciu jezdni pow. 20 do 50 % szerokości  

  - 2,50 zł. 
3) przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego 

zajęcia jezdni  - 4,00 zł. 
 
2. la pozostałych elementów pasa rogo-

wego stosuje się stawkę opłat za każdy dzień zaję-
cia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 1,00 zł. 

 
3. Za zajęcie pasa drogowego przez czas 

krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie 
pasa drogowego przez jeden dzień. 

 
§ 4.1. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, 

o którym mówi § 2 ust. 2 ustala się następujące 

roczne stawki opłaty za 1 m2

sta łat or
m

 

 powierzchni pasa 
drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut po-
ziomy umieszczonego urządzenia: 
1) poza obszarem zabudowanym  7,50 zł. 
2) w obszarze zabudowanym  20,00 zł. 
3) na drogowym obiekcie inżynieryjnym  100,00 zł. 
4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 
50 % określonych w pkt 1, 2 i 3, 

 
2. Roczne stawki opłat w wysokości określo-

nej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

 
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość 

rocznych wek op obliczana jest prop cjo-
nalnie do liczby iesięcy (wliczając miesiące nie-
pełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogo-
wym. 

 
y z p§ 5.1. Za każd  dzień ajęcia asa drogowe-

go, o którym mowa w § 2 pkt 3 ustala się stawki 
opłat za 1 m2 powierzchni

w

 

: 
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

obiektu handlowego lub usługowego: 
- poza terenem zabudowanym  - 0,25 zł. 
- w terenie zabudowanym  - 0,25 zł. 

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
innych obiektów  - 0,25 zł. 

3) pasa drogowego zajętego na ydzielone miej-
sce parkingowe (koperty)  - 0,25 zł. 

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe sto-
iska handlowe  - 1,00 zł. 

 
2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w 

pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty 
w wysokości: 
1) za 1 m2 powierzchni reklamy  - 1,00 zł. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

 
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym województwa Świętokrzyskiego i 
wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogło-
szenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Bąk
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UCHWAŁA Nr XIII/109/04 
RADY GMINY W BLIŻYNIE 

 
z dnia 27 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, 
poz. 148 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Gmi-
ny uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XII/83/04 Rady Gminy w 

Bliżynie z dnia 6 lutego 2004 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2004 rok 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 400 

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 - Dostarcza-
nie wody, § 0830 - Wpływy z usług o kwotę
 44.616 zł 
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 
- Drogi publiczne gminne, § 0970 - Wpływy z 
różnych dochodów o kwotę 70.400 zł 
w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 - 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego, § 2750 - Środki na 
uzupełnienie dochodów gmin o kwotę126.273 zł 
w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 
80120 - Licea ogólnokształcące, § 2320 - Dota-
cje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
o kwotę  37.020 zł 

2) Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 
758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część 
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego, § 2920 - Subwencje 
ogólne z budżetu państwa - o kwotę 60.205 zł 

2) Zmian w wydatkach budżetowych dokonuje się 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

3) W załączniku Nr 3 do uchwały - „Przychody i 
rozchody budżetu” w części przychody w lp. 3 
kwotę „54.000 zł” zastępuje się kwotą „96.000 zł”.  

4) W załączniku Nr 4 - „Wydatki inwestycyjne na 
okres roku budżetowego” w lp. 2 - Oświetlenie 
dróg do zadania „Budowa oświetlenia drogi 

gminnej Gilów w kierunku lasu kwotę „18.500 zł” 
zastępuje się kwotą „26.500 zł” 
- skreśla się lp. 1,  
- dodaje się lp. 5 - Odbudowa dróg gmin-

nych: nr 35 w miejscowości Górki, nr 12 w 
miejscowości Kucębów w dziale 600, roz-
dziale 60078, łączne nakłady finansowe - 
150.000 zł, źródła finansowania wydatków: 
dochody własne - 50.000 zł, środki z innych 
źródeł - 100.000 zł. 

5) W załączniku Nr 4 a - „Wydatki na wieloletnie 
programy inwestycyjne” w lp. 3 - Moderniza-
cja systemu c.o. w Szkole Podstawowej w 
Mroczkowie wraz z kotłownią w budynku ko-
munalnym w Mroczkowie kwotę „80.100 zł” za-
stępuje się kwotą „122.100 zł”, kwotę „54.000 zł” 
zastępuje się kwotą „96.000 zł”. 

6) W załączniku Nr 6 - „Plan przychodów i wydat-
ków funduszy celowych” wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
- w poz. Rozchody „utrzymanie zieleni” kwo-

tę „5.000 zł” zastępuje się kwotą „3.000 zł”, 
- „porządki w gminie - sprzątanie świata” 

kwotę „1.000 zł” zastępuje się kwotą „500 zł”, 
- „zakup kontenerów” kwotę „12.500 zł” za-

stępuje się kwotą „11.500 zł”, 
- „udział w kosztach rekultywacji terenu-

badanie gleby” kwotę „1.500 zł” zastępuje 
się kwotą „5.000 zł”. 

 
§ 2. Deficyt budżetu zostanie pokryty: 

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 117.732 zł 
- zaciągniętą pożyczką  42.000 zł 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Bąk 

 
Załącznik do uchwały Nr XIII/109/04 
Rady Gminy w Bliżynie  
z dnia 27 kwietnia 2004r. 

 
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 
010   Rolnictwo i łowiectwo - 37.772 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 37.772 
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  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 37.772 
600   Transport i łączność 50.000 175.200 

 60016  Drogi publiczne gminne 50.000 117.200 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.500 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 82.400 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 14.200 
  4120 Składki na fundusz pracy - 2.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 10.200 
  4300 Zakup usług pozostałych  - 6.900 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 - 
 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 50.000 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  50.000 
 60095  Pozostała działalność  8.000 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 8.000 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  6.000 
 75412  Ochotnicze Straże Pożarne  6.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  6.000 

801   Oświata i wychowanie - 79.020 
 80101  Szkoły podstawowe - 42.000 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  42.000 
 80120  Licea ogólnokształcące  37.020 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 9.570 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3.685 
  4120 Składki na fundusz pracy - 344 
  4300 Zakup usług pozostałych - 18.295 
  4580 Pozostałe odsetki - 5.126 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 104.844 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 26.844 
  4300 Zakup usług pozostałych - 20.000 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  6.844 
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg - 78.000 
  4260 Zakup energii - 70.000 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 8.000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 25.000 
 92195  Pozostała działalność - 25.000 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25.000 

Ogółem 50.000 427.836 
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UCHWAŁA Nr XIV/11/04  
RADY GMINY W GOWARCZOWIE  

 
z dnia 28 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 roku. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 3 ust. 2 lit. e ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003r Nr 15, poz. 148), pisma Ministra 
Finansów Nr ST3- 4820- 5/2004/257 z dnia 26 lutego 
2004 roku - Rada Gminy uchwala co następuje: 
 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 
22.486 zł w tym: 
dział 758 - różne rozliczenia 
rozdział - 75801 część oświatowa subwencji ogól-
nej dla jednostek samorządu terytorialnego 
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa o 
kwotę 22.486 zł 
z przeznaczeniem na wydatki w: 
dział 801 - oświata i wychowanie 

rozdział 80101 - szkoły podstawowe 
§ 4260 - zakup energii o kwotę 10.000 zł 
rozdział 80110 - gimnazja 
§ 4260 zakup energii o kwotę 12.486 zł 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 
13.410 zł w tym: 
dział 801 - oświata i wychowanie 
rozdział 80104 - przedszkola 
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 
8.886 zł 
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek o kwotę 4.524 zł 
dział 851 - ochrona zdrowia 
rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 1.268 zł 
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§ 3. Źródłem pokrycia wydatków określo-
nych w § 2 są przychody z tytułu innych rozliczeń 
krajowych § 955 w kwocie 14.678 zł 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia oraz polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: S. Konieczny 
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UCHWAŁA Nr XIV/115/2004 
RADY GMINY W LIPNIKU 

 
z dnia 26 kwie

 

tnia 2004r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2004 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit d i 
pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami), art. 49, art. 52, art. 109, 
art. 110, art. 116, art. 124, art. 128, ust. 2, art. 134, 
ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z 
późniejszymi zmianami), Rada Gminy ustala, co 
następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XIIII/101/2004 Rady Gmi-
ny w Lipniku z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2004 rok 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 9 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się dochody i wydatki związane z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego ustawami 
- dochody w kwocie 225.125,00 zł, 
- wydatki w kwocie 225.125,00 zł,  

/zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2/” 
2. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/101/2004 

Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 marca 2004 
dotyczący dochodów budżetu na 2004 rok, 
otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej 
uchwały. 

3. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/101/2004 
Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 marca 2004 

dotyczący wydatków budżetu na 2004 rok, 
otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej 
uchwały. 

4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/101/2004 
Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 marca 2004 
pod nazwą „Wydatki inwestycyjne na okres 
roku budżetowego”, otrzymuje brzmienie jak 
załącznik do niniejszej uchwały. 

5. Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XIII/101/2004 
Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 marca 2004 
pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne”, otrzymuje brzmienie 
jak załącznik do niniejszej uchwały. 

6. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/101/2004 
Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 marca 2004 
pod nazwą „Plan przychodów i wydatków za-
kładów budżetowych”, otrzymuje brzmienie 
jak załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Lipnik. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Bijak
 
Załączniki do uchwały Nr XIV/115/2004 
Rady Gminy w Lipniku 
z dnia 26 kwietnia 2004r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
 W tym 

Lp. Dział klasyfikacji 
Źródła dochodów 

(paragrafy 
klasyfikacji) 

wykonanie 
2003 rok 

Plan 
na 

2004 rok 

Dochody związane z 
realizacją zadań  

administracji rządowej i 
innych zadań zleconych 

Dochody związane  
z realizacją zadań 

wspólnych z innymi 
jednostkami samorządu 

terytorialnego 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 .010 Rolnictwo i Łowiectwo .0750, .0970 412.327,00 4.610,00   
Razem dział 010 412.327,00 4.610,00   

2 .020 Leśnictwo .0750 2.569,00 2.600,00   
Razem dział 020 2.569,00 2.600,00   

3 700 Gospodarka Mieszkaniowa .0470, .0750,0970 9.236,00 18.038,00   
Razem dział 700 9.236,00 18.038,00   

4 
750 Administracja Publiczna 2010, .0750, 

0830,.0970 
60.878,00 66.082,00 51.590,00  

Razem dział 750 60.878,00 66.082,00 51.590,00  

5 

751 Urzędy Naczelnych Orga-
nów Władzy Państwowej 
Kontroli i Ochrony Prawa 
oraz Sądownictwa 2010 907,00 972,00 972,00 

 

Razem dział 751 907,00 972,00 972,00  

6 

756 Dochody od osób praw-
nych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości 
6 prawnej 

0010, 0020, 0310, 
0320, 0330, 0340, 
0350, 0360, 0410, 
0480, 0500, 0910 

2.405.281,00 2.563.571,00   

Razem dział 756 2.405.281,00 2.563.571,00   
7 758 Różne rozliczenia 2920 4.353.670,00 4.686.352,00   

Razem dział 758 4.353.670,00 4.686.352,00   
8 801 Oświata i Wychowanie .0750 26.344,00 6.419,00   

Razem dział 801 26.344,00 6.419,00   
9 851 Ochrona Zdrowia .0750, 0970 2.100,00 2.438,00   

Razem dział 851 2.100,00 2.438,00   
10 852 Pomoc Społeczna 2010 366.718,00 163.874,00 163.874,00  

Razem dział 852 366.718,00 163.874,00 163.874,00  

11 900 
Gospodarka Komunalna 
i Ochrona Środowiska 2010 

62.133,00 8.689,00 8.689,00  

Razem dział 900 62.133,00 8.689,00 8.689,00  
Ogółem 7.702.163,00 7.523.645,00 225.125,00  

 
Załącznik Nr 2 

 
Wydatki budżetu na 2004 rok 

 
Zestawienie 

 
Symbol wydatki 

bieżące 
w tym: Lp Nazwa działu i rozdziału 

dział rozdział ogółem 
(6+11) razem wynagrodzenia  

i pochodne 
dotacje obsługa  

długu 

z tyt.  
poręczeń  

i gwarancji 

majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I Wydatki na zadania własne   8.166.101,00 6.281.978,00 3.829.661,00 102.400,00 5.343,00  1.884.123,00 
II Wydatki na zadania z zakre-

su administracji rządowej i 
innych zadań zleconych 
ustawami 

 

 225.125,00 225.125,00 127.728,00     

 Razem:   8.391.226,00 6.507.103,00 3.957.389,00 102.400,00 5.343,00  1.884.123,00 

 
Wydatki budżetu na 2004 rok 

 
Symbol wydatki 

bieżące 
 w tym: 

majątkowe 
Lp Nazwa działu i rozdziału 

dział rozdział ogółem 
(6+11) 

 wynagrodzenia  
i pochodne 

dotacje obsługa  
długu 

z tyt.  
poręczeń  

i gwarancji 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 I. Wydatki na zadania własne   8.166.101,00 6.281.978,00 3.829.661,00 102.400,00 5.343,00  1.884.123,00 

1. Rolnictwo i łowiectwo 010         
 Infrastruktura wodociągowa 

i sanitacyjna wsi 
 01010 588.757,00 -     588.757,00 

 Kontrola jakości gleb, roślin  01024 500,00 500,00      
 Izby rolnicze  01030 12.000,00 12.000,00      
 Pozostała działalność  01095 22.500,00 22.500,00      
 Razem: dział 010   623.757,00 35.000,00     588.757,00 
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2 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektr. gaz i wodę 

400         

 Dostarczanie wody  40002 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 - - - 
 Razem: dział 400   40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 -  - 

3 Transport i łączność 600         
 Drogi publiczne gminne  60016 1.292.863,00 242.001,00 - - - - 1.050.862,00 
 Razem: dział 600   1.292.863,00 242.001,00 - - - - 1.050.862,00 

4 Działalność usługowa 710         
 Plany zagospodarowania prze- 

strzennego 
 71004 160.500,00 160.500,00 - - - - - 

 Razem: dział 710   160.500,00 160.500,00      
5 Administracja publiczna 750         
 Rady Gmin  

Urzędy Gmin 
 75022 

75023 
76.470,00 

1 012.248,00 
76.470,00 

1 012.248,00 
 

675.385,00 
- - - - 

 Razem: dział 750   1 088.718,00 1 088.718,00 675.385,00 - - - - 
6 Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 754         

 Ochotnicze straże pożarne  75412 96.169,00 96.169,00 6.473,00 - - - - 
 Razem: dział 754   96.169,00 96.169,00 6.473,00 -    

7 Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wy-
datki związane z ich poborem. 

756         

 Pobór podatków, opłat i 
niepodatkowych należności 
budżetowych 

 75647 30.000,00 30.000,00 30.000,00     

 Razem: dział 756   30.000,00 30.000,00 30.000,00     
8 Obsługa długu publicznego 757         
 Obsługa papierów warto-

ściowych, kredytów i poży-
czek jednostek samorządu 
terytorialnego 

 75702 5.343,00 5.343,00   5.343,00 

  

 Razem: dział 757   5.343,00 5.343,00   5.343,00   
9 Różne rozliczenia 758         
 Rezerwy ogólne i celowe  75818 20.000,00 20.000,00      
 Razem: dział 758   20.000,00 20.000,00      

10 Oświata i wychowanie 801         
 Szkoły podstawowe  80101 2.575.855,00 2.381.351,00 1.849.219,00    194.504,00 
 Przedszkola przy szkołach  80104 102.149,00 102.149,00 76.648,00     
 podstawowych  80110 885.583,00 885.583,00 778.591,00     
 Gimnazja  80113 98.215,00 98.215,00 2.780,00     
 Dowożenie uczniów  80114 110.390,00 110.390,00 90.662,00     
 Zespoły ekonomiczno-admi-

nistracyjne 
         

 Dokształcanie i doskonalenie  80146 5.000,00 5.000,00      
 nauczycieli          
   80195 16.908,00 16.908,00      
 Pozostała działalność          
 Razem: dział 801   3.794.100,00 3.599.596,00 2.797.900,00    194.504,00 

11 Ochrona zdrowia 851         
 Przeciwdziałanie alkoholizmo-

wi 
 85154 46.200,00 46.200,00 15.612,00     

 Pozostała działalność  85195 6.200,00 6.200,00      
 Razem: dział 851   52.400,00 52.400,00 15.612,00     

1 2 10 3 4 5 6 7 8 9 11 
12 Pomoc społeczna 852         

 Zasiłki i pomoc w naturze  
Dodatki mieszkaniowe  
Ośrodki pomocy społecznej  
Dożywianie uczniów 

 

 
85214 
85215 
85219 
85295 

 
80.000,00 
55.000,00 
22.258,00 
71.625,00 

 
80.000,00 
55.000,00 
22.258,00 
71.625,00 

 
 

21.447,00 

    

 Razem: dział 852   228.883,00 228.883,00 21.447,00 - - - - 
13 Edukacyjna Opieka Wycho-

wawcza 
854         

 Świetlice szkolne  85401 134.859,00 134.859,00 117.426,00     
 Razem: dział 854   134.859,00 134.859,00 117.426,00     

14 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

900         

 Gospodarka ściekowa i ochro-
na wód 

 90001 17.400,00 17.400,00  17.400,00  
- 

-  
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 Oczyszczanie miast i wsi  90003 18.000,00 18.000,00  - -   
 Oświetlenie ulic, placów i 

dróg 
 90015 170.000,00 120.000,00  -  

- 
- 50.000,00 

 Pozostała działalność  90095 103.001,00 103.001,00   -  - 
        -  - 
 Ochrona Środowiska i Go-

spodarki Wodnej 
 90011 3.000,00 3.000,00     - 

 Razem: dział 900   311.401,00 261.401,00 - 17.400,00 - - 50.000,00 
15 Kultura i ochrona dziedzic-

twa narodowego 
921         

 Domy i ośrodki kultur., 
świetlice i kluby 

92109  90.284,00 90.284,00 50.269,00     

 Biblioteki  92116 131.824,00 131.824,00 115.149,00 - - - - 
 Ochrona i konserwacja za-

bytków 
 92120 20.000,00 20.000,00  - 

 
- - - 

 Razem: dział 921   242.108,00 242.108,00 165.418,00 - - - - 
16 Kultura fizyczna i sport 926         
 Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu 
 92605 45.000,00 45.000,00  45.000,00    

 Razem: dział 926   45.000,00 45.000,00  45.000,00    
II Wydatki na zadania z za-

kresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleco-
nych ustawami 

 

 225.125,00 225.125,00 127.728,00     

 1. Administracja Publiczna 750 75011 51.590,00 51.590,00 51.590,00     
 2. Urzędy Naczelnych Or-

ganów Władzy 
751 75101 972,00 972,00 972,00     

 3. Opieka Społeczna 852  163.874,00 163.874,00 75.166,00     
 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 
 85213 8.225,00 8.225,00      

 Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpiecze-
nie społeczne 

85214  59.860,00 59.860,00      

 Zasiłki rodzinne, pielęgna-
cyjne i wych. 

 85216 9.689,00 9.689,00      

 Ośrodek Pomocy Społecznej 86.100,00  85219 86.100,00 75.166,00     
 4. Gospodarka Komunalna 

i Ochrona Środowiska 
8.689,00 900  8.689,00      

 Oświetlenie ulic. placów i 
dróg 

 90015 8.689,00 8.689,00      

 
Załącznik 4a 

 
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 

 
Wysokość  
wydatków 

 w roku  
budżetowym 

2004r. 
Lp 

Program jego cel i zadanie  
(zadania inwestycyjne) 

Jednostka  
organizacyjna  
realizaująca 
program lub 

koordynująca 
jego zadanie 

Dział 
Okres 
realizacji 
programu 

Łączne  
nakłady  

finansowe 
Bużet  
Gminy 

Inne 

Wysokość 
wydatków 

 budżetowym 
2005r. 

 
w roku 

Wysokość 
wydatków  

w roku  
budżetowym 

2006r. 

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompownią i przykana
likami w miejscowości Włostów +

-
 

rozbudowa oczyszczalni ścieków 

Urząd Gminy 010 2000-
2005 

2.670.030,00 435.637,00  1.905.273,00 329.120,00 

 
2  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przykanalikami i budową 
oczyszczalni ścieków w miejsco-
wości Lipnik 

Urząd Gminy 010 2006 800.000,00    800.000,00 

3 Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków 

Urząd Gminy 010 2005-
2006 

154.610,00 54.610,00  50.000,00 50.000,00 

  Razem dział 010 3.624.640,00 490.247,00  1.955,273,00 1.179.120,00 
4 Modernizacja drogi gminnej Ubli-

nek - Bartłomiejów 
Urząd Gminy 600 2006 540.707,84    540.707,84 

5 Modernizacja drogi gminnej Strzy-
żowice - Kaczyce (Ublinek krzyż. - 
Zbór Ariański) 

Urząd Gminy 600 2005 250.000,00   250.000,00  

6 Modernizacja drogi gminnej Mal-
żyn - Zachoinie 

Urząd Gminy 600 2005 298.188,16   298.188,16  
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7 Modernizacja drogi gminnej Lipnik 
- Lipniczek - Żurawniki (od drogi 
krajowej do GS + Lipniczek) 

Urząd Gminy 600 2006 800.000,00    800.000,00 

8 Modernizacja drogi gminnej Łow-
nica - Garbowice 

Urząd Gminy 600 2005-
2006 

300.000,00    300.000,00 

9 Modernizacja drogi gminnej Słop-
tów Kurów 

Urząd Gminy 600 2005-
2006 

638.007,90   300.000,00 338.007,90 

10 Modernizacja drogi gminnej Mę-
czenice - Adamów 

Urząd Gminy 600 2005-
2006 

2.609.194,14   1.300.000,00 1.309.194,14 

11 Modernizacja drogi gminnej w 
Swojkowie 

Urząd Gminy 600 2005-
2006 

500.000,00   250.000,00 250.000,00 

12 Modernizacja drogi gminnej w 
Malżynie 

Urząd Gminy 600 2005-
2006 

500.000,00   250.000,00 250.000,00 

13 Odbudowa drogi gminnej Żuraw-
niki - Malice 

Urząd Gminy 600 2004 830.061,19   300.000,00 369.157,19 

14 Modernizacja drogi gminej Gołę-
biów - Międzygórz 

Urząd Gminy 600 2005-
2006 

300.000,00   150.000,00 150.000,00 

15 Modernizacja drogi gminnej Gołę-
biów - Voallo Saft 

Urząd Gminy 600 2006 150.000,00    150.000,00 

16 Modernizacja drogi gminnej w 
Usarzowie  

Urząd Gminy 600 2005-
2006 

300.000,00   150.000,00 150.000,00 

  Razem dział 600  8.016.159,23 160.904,00  3.248.188,16 4.607.067,07 
 Ogółem dział 010 i 600  11.640.799,23 651.151,00  5.203.461,16 5.786.187,07 

 
Załącznik Nr 4 

 
Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 

 
Źródła finansowania wydatków 

Lp Zadanie inwestycyjne 

Jednostka  
organizacyjna  

Realizująca program  
lub Koordynująca jego 

 wychowanie 

Dział Rozdział

Łączne Nakłady 
Finansowe  

(w roku 
 budżetowym) 

Dochody 
własne 

Dotacje Kredyty i 
pożyczki 

Środki 
z 

innych 
źródeł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Opracowanie dokumentacji na 

modernizację i rozbudowę oczysz-
czallni ścieków w miejscowości 
Włostów 

Urząd Gminy w Lipniku 010  33.000,00 33.000,00 - - - 

2 Opracowanie dokumentacji na 
budowę oczyszczallni ścieków w 
miejscowości Lipnik 

Urząd Gminy w Lipniku 010  35.000,00 35.000,00 - - - 

3 Budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami domowymi w miej-
scowości Międzygórz 

Urząd Gminy w Lipniku 010  30.510,00 30.510,00  - - 

4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompownia i przykana-
likami w miejscowości Włostów 

Urząd Gminy w Lipniku 010  435.637,00 435.637,00  - - 

5 Budowa przydomowych oczyszczal-
ni ścieków na terenie gminy Lipnik 

Urząd Gminy w Lipniku 010  54.610,00 54.610,00 - - - 

 Razem    588.757,00 588.757,00  - - 
6 Odbudowa drogi gminnej Łownica 

- Łownica Kol Słoptów 
Urząd Gminy w Lipniku 600  295.153,00 295.153,00 - - - 

7 Modernizacja drogi gminnej Słop-
tów Kurów 

Urząd Gminy w Lipniku 600  404.805,00 404.805,00 - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 Opracowanie dokumentacji na drogi Urząd Gminy w Lipniku 600  50.000,00 50.000,00 - - - 
9 Odbudowa mostu w Słabuszewicach Urząd Gminy w Lipniku 600  125.000,00 125.000,00 - - - 

10 Odbudowa dróg gminych po po-
wodzi 

Urząd Gminy w Lipniku 600  160.904,00 110.904,00 - 50.000,00 - 

11 Urząd Gminy w Lipniku Budowa chodnika w Lipniku 600  15.000,00 15.000,00 - - - 
 Razem    1.050.862,00 1.000.862,00 - 50.000,00 - 

12 Budowa oświetlenia ulicznego Urząd Gminy w Lipniku 900  50.000,00 50.000,00 - - - 
 Razem    50.000,00 50.000,00 - - - 

13 Wymiana okien w ZSz w Lipniku Urząd Gminy w Lipniku 801  32.504,00 32.504,00 - - - 
14 Remont szkoły we Włostowie Urząd Gminy w Lipniku 801  162.000,00 62.000,00  100.000,00  

 Razem    194.504,00 94.504,00  100.000,00  
 Ogółem    1.884.123,00 1.734.123,00  150.000,00  

 
Załącznik Nr 5 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 109  5167  Poz. 1539  
 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 
 

Dotacje z budżetu W tym 

Lp. Nazwa zakładu 
budżetowego 

obrotowych Dział 
rozdział 

Stan 
środków 

na 
1.01.2004r. 

przychody 
przedmiotowa 

celowa 
na 

inwestycje 

Wydatki 

Wydatki na 
wynagrodzenia 

i składki 
naliczane od 

wynagrodzenia

wydatki  
wpłata 

do 
budżetu 

 

inwestycyjne 

Stan 
środków 

obrotowych 
na 

31.12.2004r. 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 
1 Zakład Gospodarki 

Komunalnej 521.677,00 
  

- 
  

- 
 

40.000,00 - 
 

521.677,00 
 

182.377,00 
 

- 
 
- 

  

 
400/40002 

- 104.898,00 17.400,00 - 
 

900/90001 - 104.898,00 26.718,00 - - 

 626.575,00 209.095,00 - Razem  - 626.575,00 57.400,00 - - - 

 
Prognoza długu publicznego dla budżetu Gminy Lipnik na lata 2002-2009 

 
Wykonanie  Przewidywane wykonanie na 31.12 L.p. Wyszczególnienie 

2005r. 2006r. 2007r. 2002r. 2003r. 2004r. 2008r. 2009r.2) 

1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 
1 A. Dochody 6 837 283 7 878 635 7 500 000 7 700 000 7 900 000 8 065 000 8 200 000 8 500 000 
 z tego         

2 - dochody własne 2291 160 259 058 42 510 809 2 578 500 2 660 000 2 700 000 2 820 000 3 085 000 
3 - subwencja ogólna 3866 123 4 353 670 4 686 352 4 786 000 4 880 000 4 980 000 4 990 000 5 000 000 
4 - dotacje z budżetu państwa 629 000 879  891 225 125 255 500 275 000 295 000 300 000 320 000 
5 - dotacje z budżetów j.s.t. l fundu-

szy celowych 
51 000 54 820 77 714 80 000 85 000 90 000 90 000 95 000 

6 B. Wydatki 6 746 741 7 578 222 7 391 226 7 420 000 7 630 000 7 860 000 7 950 000 8 200 000 
 z tego         

7 - wydatki bieżące 6 366 581 6 882 120 5 507 103 6 320 000 6 430 000 6 400 000 6 390 000 6 500 000 
8 380 160- wydatki majątkowe  696 102 1 884 123 1 100 000 1 200 000 1 460 000 1 560 000 1 700 000 
9 C. Wynik (A - B) 90 542 300 413 108 774 280 000 270 000 205 000 250 000 300 000 

10 D.  Finansowanie 245 938 457 519    0 0 0 
11 D1   Przycho 245 938dy ogółem  457 519 907 932 0  0 0 0 

 z tego         
12 1) kredyty bankowe - - -      
13 2) pożyczki - 121 039 150 000      
14 3) spłaty pożyczek udzielonych - - -      
15 4) nadwyżka z lat ubiegłych - 336 480 757 932      
16 5) papiery wartościowe - - -      
17   6) obligacje j.s.t. - - -    
18 7) prywatyzacja majątku j.s.t. - - -      
19 8) wolne środki - - -      
20 D2   Rozcho - dy ogółem . 40 351 40 344 40 344 0 0 0 

 z tego - - -      
21 1) spłaty kredytów - - -      
22 2) pożyczki udzielone - - -      
23 3) spłaty pożyczek - - 40 351 40 344 40 344    
24 4)  wykup papierów wartościowych - - -      
25 5) wykup obligacjo samorządowych - - -      
26 6) inne cele (np. lokaty w bankach) - - -      
27 E1.  Dług na koniec roku - 121 039       

   z tego       
28 1) wyemitowane papiery warto

ściowe (obligacje) 
-         

29 2) zaciągnięte kredyty  0 0 0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 3) zaciągnięte pożyczki - 121 039    0 0 0 
31 4) przyjęte depozyty1)         
32 5) wymagalne zobowiązania: 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 a) jednostek budżetowych         
34 b) wynikające z ustaw i orzeczeń 

sądów 
        

35 c) wynikające z udzielonych porę-
czeń i gwarancji 

        

36 d) wynikające z innych tytułów         
37 e) pozostałych jednostek organiza-

cyjnych 
        

38 Wskaźnik długu (poz. 27 / poz. 1) % 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
39 E2.  Zadłużenie w ciągu roku 0 0 0 0 0 0 0 0 

 z tego, przypadające do spłaty w ro-
ku budżetowym 
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40 1) raty kredytów z odsetkami         
41 2) raty pożyczek z odsetkami         

42 
3) potencjalne spłaty udzielonych 

poręczeń z należnymi odsetkami 
        

43 
4) wykup papierów wartościowych 

wyemitowanych przez j.s.t. 
        

44 Wskaźnik zadłużenia (poz. 39 / poz. 1) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1) depozyty przyjęte do budżetu 
2) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia 
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UCHWAŁA Nr XIV/117/04 
RADY GMINY W LIPNIKU 

 

-

-

-

-

-

-

-

z dnia 26 kwietnia 2004r. 
 

w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r nr 142 poz 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 1985r o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2000 nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Lipniku 
uchwala co następuje: 
 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych Gminy Lipnik, na 
cele nie związane z budową, przebudową, remon
tem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 
1) prowadzenia robót w pasie drogowym 
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z po
trzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego. 

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami za
rządzania drogowymi lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam, 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłącz
ności w celu innych niż wymienione w pkt 1-3. 

 
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pa

sa drogowego dróg gminnych, o których mowa w 
§ 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za 
każdy dzień zajęcia: 
1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości  3,00 zł 
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % sze

rokości  5,00 zł 
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % całkowitego 

zajęcia jezdni  8,00 zł 
 
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się 

także do chodników, placów, zatok postojowych i auto-
busowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 

 
3. Do elementów pasa drogowego nie wy

mienionych w ust 1 i 2 ustala się stawkę opłat za 

każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wy-
sokości 2,00 zł. 

 
4. Zajecie pasa drogowego przez czas krót-

szy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień. 



§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym 
mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne 
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego 
drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia: 
1) poza obszarem zabudowanym  - 15,00 zł 
2) w obszarze zabudowanym  - 40,00 zł 
3) na drogowym obiekcie inżynieryjnym  - 200,00 zł 
4) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 
określonych w pkt, 1, 2 i 3 

 
2. Roczne stawki opłat w wysokości określo-

nej w ust. 1 obejmujący pełny rok kalendarzowy w 
wysokości 50 % określonych w pkt. 1. 2. i 3. 

 
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość 

rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie 
do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 
 

§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowe-
go, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następu-
jące składki opłat za 1 m2 powierzchni:  

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
obiektu handlowego lub usługowego: 
- poza terenem zabudowanym  - 0,50 zł 
- w terenie zabudowanym  - 0,50 zł 

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
innych obiektów  - 0,50 zł 

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miej-
sce parkingowe (koperty)  - 0,50 zł/1 m2/dobę 

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe sta-
nowiska handlowe  - 2,00 zł/1 m2/dobę. 

 
2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w 

pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty 
w wysokości: 
1) za 1 m2 powierzchni reklamy  - 2,00 zł 
2) za każdy następny (nawet niepełny)  
  - dodatkowo 2,00 zł. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Lipnik. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Bijak  
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UCHWAŁA Nr XIV/118/2004 
RADY GMINY W LIPNIKU 

 

 

z dnia 26 kwietnia 2004r. 
 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137  
poz. 926 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w 
Lipniku, uchwala co następuje: 
 

§ 1.1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną 
na terenie Gminy Lipnik z tytułu odroczenia termi-
nu płatności lub rozłożenia na raty podatków sta-
nowiących dochód budżetu gminy. 

 

2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 % 
stawki odsetek za zwłokę ogłoszonej przez Ministra 
Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi 

Gminy Lipnik 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Bijak 
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UCHWAŁA Nr XIV/120/04 
RADY GMINY W LIPNIKU 

 
z dnia 26 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami  

o opłacie skarbowej. 
 



Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 8, art. 40  
ust. 1 art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r nr 142  
poz 1591 z późn zmianami) art. 18, art. 19 pkt 1  
lit „d" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r.  
Nr 9, poz 84 z późniejszymi zmianami) art. 30 ust. 2 
ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o planowaniu i 
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  
poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w 
Lipniku uchwala co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Lipnik 
opłatę administracyjną za wydawanie wypisów i 
wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego z 
poświadczeniem zgodności z oryginałem tych do-
kumentów 
 

§ 2. Ustala się stawki opłaty administracyjnej, 
o której mowa w § 1 w następującej wysokości: 
1) za wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
lub miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego o objętości do 5 stron formatu 
A4 włącznie 20,00 zł 

2) za wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
lub miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 
a. formatu A4 - 15,00 zł 
b. formatu A3 - 20,00 zł 

3) za wydanie każdej pełnej lub rozpoczętej stro-
ny wypisu ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego lub 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego o objętości ponad 5 stron dodat-
kowe 2,00 zł za stronę. 

4) za wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
lub miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego każdego dodatkowego egzemplarza 
a. formatu A4 - 10,00 zł 
b. formatu A3 - 15,00 zł 

 
§ 3. Opłatę administracyjną uiszcza się w go-

tówce przed wykonaniem czynności urzędowych 
do kasy Urzędu lub przelewem na konto Urzędu 
Gminy w Lipniku 

 
§ 4. Zwalnia się z opłaty administracyjnej za 

czynności określone w § 1 jednostki budżetowe 
gminy. 

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Lipnik 

 
§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie 

 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Bijak 
 
 

1543 
 

UCHWAŁA Nr XIX/95/04 
RADY GMINY PACANÓW  

 
z dnia 28 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003r. z tytułu wykonania budżetu gminy. 

 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, art. 42, 

art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r. -  
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) oraz art. 136,  
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych (Tekst jednolity z 2003r. - Dz. U. 
Nr 15, poz. 148), po rozpatrzeniu przedłożonego 
przez Wójta Gminy Pacanów sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy za 2003r., uwzględniając 
opinie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pacanów 
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - 
Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy absoluto-
rium za realizację budżetu gminy w 2003r. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Juda
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UCHWAŁA Nr XIX/96/04 
RADY GMINY PACANÓW 

 
z dnia 28 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 
Na podstawie art. 7 ust 1. pkt 2, art. 18 ust. 1 

i 2 pkt 15, art. 40, art. 41 i art 42 Ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o 
drogach publicznych (Dz. U z 2000r nr 71 poz. 838 
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pacanów 
uchwala co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się stawki opłat pobieranych 

przez Wójta Gminy Pacanów za zajęcie pasa dro-
gowego dróg gminnych, na cele nie związane z 
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i 
ochroną dróg dotyczące: 
1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z po-
trzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami za-
rządzania drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego oraz reklam 

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączno-
ści w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3 

 
§ 2.1. za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pa-

sa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w 
§ 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za 
każdy dzień zajęcia: 
1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości  - 3,00 zł 
2) przy zajęciu jezdni pow. 20 % do 50 % szeroko-

ści  - 5,00 zł 
3) przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego 

zajęcia jezdni  - 8,00 zł 
 

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się 
także do chodników, placów, zatok postojowych i 
autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pie-
szych, 

 
3. Do elementów pasa drogowego nie wy-

mienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za 
każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wyso-
kości 2,00 zł 

 
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krót-

szy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień. 

§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym 
mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne 
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego 
drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy 
umieszczanego urządzenia: 
1) poza obszarem zabudowanym  - 15,00 zł 
2) w obszarze zabudowanym  - 40,00 zł 
3) na drogowym obiekcie inżynierskim  - 200,00 zł 
4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 
50 % określonych w pkt. 1, 2, 3. 

 
2. Roczne stawki opłat w wysokości określo-

nej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym 

 
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość 

rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonal-
nie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

 
§ 4.1. za każdy dzień zajęcia pasa drogowe-

go, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następu-
jące stawki opłat za 1 m2 powierzchni: 
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

obiektu handlowego lub usługowego: 
- poza terenem zabudowanym  - 0,50 zł 
- w terenie zabudowanym  - 0,50 zł 

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
innych obiektów - 0,50 zł 

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miej-
sca parkingowe (koperty) - 0,50 zł/1 m2/dobę 

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe sto-
iska handlowe - 2,00 zł/1 m2/dobę 

 
2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w 

pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty 
w wysokości: 
1) za 1 m2 powierzchni reklamy  - 2,00 zł 
2) za każdy następny (nawet niepełny) - dodat-

kowo  2,00 zł 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego 
 

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Juda 
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UCHWAŁA Nr XIX/98/04 

RADY GMINY W PACANOWIE  
 

z dnia 28 kwietnia 2004r. 
 

w sprawie połączenia placówek oświatowych. 
 

Na podstawie art. 18, ust. 1 i 2, pkt 9 lit. h i 
pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) z późniejszymi 
zmianami, oraz w związku z art. 62 ustawy z dnia  
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 
1996r. Nr 67, poz. 329) z późniejszymi zmianami 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicz-
nych Szkoły i Przedszkola w Wójczy dotychczaso-
we Samorządowe Przedszkole w Wójczy i Szkołę 
Podstawową w Wójczy postanawia się połączyć w 
jeden zespół pod nazwą „Zespół Publicznych Pla-
cówek Oświatowych w Wójczy”. 

 

§ 2. Nowo utworzonym Zespołem kierować 
będzie Dyrektor Zespołu wyłoniony w drodze kon-
kursu. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia z mocą obowiązującą od 1 września 2004 
roku. 

 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Juda
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UCHWAŁA Nr XIX/99/04 
RADY GMINY W PACANOWIE 

 
z dnia 28 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie Aktu założycielskiego Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy. 

 
Na podstawie art. 18, ust. 1 i ust. 2, pkt 9,  

lit. h i pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) z 
późniejszymi zmianami, oraz w związku z art. 5, 
ust. 1 i art. 58, ust. 1 i 2 oraz art. 62 ust. 3 ustawy z 
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.  
Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329) z późniejszymi 
zmianami Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Zatwierdza się „Akt Założycielski Zespo-

łu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy” 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
uprzednio zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

 

§ 2. Likwiduje się stanowisko dyrektora Sa-
morządowego Przedszkola w Wójczy i dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Wójczy. Ich zadania pełnić 
będzie dyrektor zespołu. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
2004 roku. 

 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
 

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Juda
 

Załącznik do uchwały Nr XIX/99/04 
Rady Gminy w Pacanowie  
z dnia 28 kwietnia 2004r. 

 
AKT ZAŁOŻYCIELSKI 
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Rada Gminy w Pacanowie zakłada od dnia 1 września 2004 roku „Zespół Publicznych Placówek Oświa-

towych w Wójczy”. 
I. Zespołowi Publicznych Placówek Oświatowych podporządkowane są organizacyjnie: 

1. Samorządowe Przedszkole w Wójczy, 
2. Szkoła Podstawowa w Wójczy. 

II. Do obwodu szkolnego należą następujące miejscowości: Wójcza, Zołcza-Ugory, Biechów, Chrzanów, Wó-
jeczka. 

 
 

1547 
 

UCHWAŁA Nr XIX/100/04 
RADY GMINY W PACANOWIE 

 
z dnia 28 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy. 

 
Na podstawie art. 18, ust. 1, ust. 2, pkt. 9,  

lit. H, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1, art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591) z późniejszymi 
zmianami, oraz w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z 
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.  
Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329) z późniejszymi 
zmianami Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Rada Gminy nadaje Statut Zespołowi 
Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy w 
brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia z mocą obowiązującą od 1 września 2004 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Juda 
 

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIX/100/04 
Rady Gminy w Pacanowie 
z dnia 28 kwietnia 2004r. 

 
Statut Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy 

 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 1. Statut Zespołu Publicznych Placówek 

Oświatowych opracowano na podstawie: 
- Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r., Nr 67, 
poz. 329 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku „Karta 
Nauczyciela” (tekst jednolity Dz. U. z 2003r,  
Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 16 czerwca 2001 roku w sprawie ramo-
wych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół (Dz. U. z 2002r., Nr 61,  
poz. 624 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 2.1. O ile w dalszej części statutu będzie 
mowa o „zespole placówek” należy przez to rozu-
mieć wszystkie placówki wchodzące w skład Zespo-
łu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy. 

 
2. Postanowienia statutu obowiązują wszyst-

kie placówki wchodzące w skład zespołu placówek, 
chyba że odnoszą się wyraźnie tylko do jednej 
określonej placówki. 

 
§ 3. Dyrektor Zespołu Publicznych Placówek 

Oświatowych w Wójczy zapewni możliwość zapo-
znania się ze statutem wszystkich członków spo-
łeczności szkolnej i organu zespołu placówek. 

 
I. Nazwy i siedziby Zespołu Placówek. 

 
§ 1. Pełna nazwa brzmi: Zespół Publicznych 

Placówek Oświatowych w Wójczy. 
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§ 2. Ustalona nazwa przez organ prowadzący 
jest używana przez zespół placówek w pełnym 
brzmieniu na tablicach i pieczątkach. 

 
§ 3. W skład Zespołu Publicznych Placówek 

Oświatowych w Wójczy wchodzą: 
- Samorządowe Przedszkole w Wójczy, 
- Szkoła Podstawowa w Wójczy. 
 

§ 4.1. Nazwa placówki wchodzącej w skład 
zespołu składa się z pełnej nazwy zespołu placó-
wek i określenia typu placówki. 

2. Ustala się nazwy dla poszczególnych pla-
cówek wchodzących w skład zespołu: 
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w 

Wójczy „Samorządowe Przedszkole” 
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w 

Wójczy „Szkoła Podstawowa” 
 

§ 5. Poszczególne placówki mają swoje 
przydzielone siedziby: 
- Samorządowe Przedszkole znajduje się w bu-

dynku pod adresem: Wójcza 59 a 
- Szkoła Podstawowa znajduje się w budynku 

pod adresem: Wójcza 20 
 

II. Inne informacje o placówkach. 
 

§ 1. Organem prowadzącym Zespół Publicz-
nych Placówek Oświatowych w Wójczy jest Gmina 
Pacanów. 
 

§ 2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem 
Publicznych Palcówek Oświatowych w Wójczy 
sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

 
§ 3. Struktura Organizacyjna w poszczegól-

nych placówkach przedstawia się następująco: 
- samorządowe przedszkole dla dzieci w wieku 

3-6 lat, 
- szkoła podstawowa obejmuje klasy I-VI i cykl 

kształcenia trwa 6 lat, 
 

§ 4. Dzienny czas pracy w placówkach ustala 
się: 
- zgodnie z rozporządzeniami MEN obowiązują-

cymi w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach oraz programowego wychowania 
przedszkolnego, 

- na podstawie arkuszy organizacyjnych sporzą-
dzonych przez dyrektora zespołu, zaopiniowa-
nych przez radę pedagogiczną i zatwierdzo-
nych przez organ prowadzący, 

- z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży 
oraz oczekiwań rodziców, 

- zgodnie z wymogami higieny pracy umysłowej 
na tygodniowym rozkładzie zajęć oraz podziale 
godzin dla poszczególnych klas i nauczycieli. 

 
§ 5. Dzienny czas pracy przedszkola trwa 7,5 go-

dziny i zgodny jest z przepisami w sprawie podstaw 
programowych wychowania przedszkolnego. 

 
§ 6. Wszystkie zajęcia w zespole placówek 

prowadzone są w ciągu 5 dni w tygodniu przez 
cały rok szkolny, a ich organizacja przebiega zgod-
nie z zarządzeniem MEN w sprawie organizacji 
roku szkolnego. 

 

§ 7. Termin dłuższej przerwy w przedszkolu 
może być w całości wykorzystany w okresie ferii 
letnich, termin ustala organ prowadzący na wnio-
sek dyrektora i rodziców. 

 
§ 8. Dyrektor zespołu na wniosek dowolnego 

organu szkoły może zamienić zajęcia prowadzone 
systemem klasowo-lekcyjnym na zajęcia rekre-
acyjno-turystyczne w związku z organizowanymi 
między innymi: 
- wycieczkami turystyczno-krajoznawczymi, 
- wyjazdowymi zajęciami opiekuńczo-wychowaw-

czymi, 
- z dniem sportu szkolnego, 
- z dniem dziecka, 
- choinki noworocznej, 
- ślubowania klasy I, 
- ukończenia szkoły przez uczniów klas VI, 
- rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 
- świętem szkoły - dniem patrona szkoły, lub 

rocznicy otwarcia nowej szkoły, 
- występami artystycznymi, spektaklami teatral-

nymi, seansami filmowymi, akademiami i uro-
czystymi apelami, 

- z racji innych ważnych przyczyn. 
 

§ 9. Dyrektor zespołu placówek za zgodą or-
ganu prowadzącego może zawiesić czasowo zaję-
cia szkolne w przypadku: 
- niemożliwości zapewnienia w salach lekcyj-

nych temperatury co najmniej + 15 oC, 
- jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o go-

dzinie 21 w trzech kolejnych dniach poprzedza-
jących zawieszenie zajęć wynosi – 25 oC lub jest 
niższa, 

- wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub 
innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i bez-
pieczeństwu uczniów, 

- innych ważnych przyczyn. 
 

§ 10.1. Uczniowie uczęszczający na naukę reli-
gii uzyskują do trzech kolejnych dni zwolnienia z za-
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jęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopost-
nych w ilości koniecznej do uczestniczenia w nich. 

2. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują 
katecheci, a szczegółowe zasady dotyczące organi-
zacji ustalone są między organizującymi rekolekcje 
a zespołem placówek. 

 
3. O terminie rekolekcji dyrektor zespołu 

powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc 
wcześniej. 

 
III. Cele i zadania placówek. 

 
§ 1. Szkoła spełnia funkcję: kształcącą, wy-

chowawczą, opiekuńczo-kompensacyjną i kulturo-
twórczą tworząc warunki do wszechstronnego 
rozwoju uczniów: 
1. Realizuje prawa każdego obywatela Rzeczypo-

spolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa 
dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, od-
powiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. 

2. Dostosowuje treści, metody i organizację na-
uczania do możliwości psychofizycznych ucz-
niów. 

3. Wyposaża uczniów w wiedzę o człowieku i 
społeczeństwie, o programach społeczno-
ekonomicznych współczesnego świata i kraju, 
o kulturze, środowisku przyrodniczym i ochro-
nie środowiska w nauce, technice i pracy. 

4. Świadomie oddziaływuje na wychowanków 
stwarzając sytuację umożliwiającą kształcenie 
wrażliwości emocjonalnej, poczucie odpowie-
dzialności za własne postępowanie i sprawy 
dziejące się w środowisku, w którym uczeń się 
rozwija. 

5. Tworzy uczniom pomyślne warunki rozwoju 
emocjonalnego, intelektualnego, społecznego i 
fizycznego. 

6. Zapewnia wychowankom warunki pracy i nauki 
zgodnie z normami higienicznymi i zdrowotny-
mi, gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. 

7. Oddziaływuje kulturowo na swoich podopiecz-
nych upowszechniając dzieła kultury narodo-
wej, osiągnięcia nauki i techniki, normy współ-
życia i wzory zachowań. 

8. Rozwija u młodzieży poczucie miłości do Oj-
czyzny, poszanowania dla polskiego dziedzic-
twa kulturowego, tożsamości narodowej. 

9. Przygotowuje do wypełnienia obowiązków 
rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady 
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawie-
dliwości i wolności. 

10. Organizuje naukę religii według obowiązują-
cych przepisów w tym zakresie. 

 
§ 2. Zadaniem przedszkola jest: 

- organizowanie różnorodnych sytuacji eduka-
cyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziec-
ko wielorakich kontaktów społecznych, 

- wchodzenie w różne osobowe interakcje, 

- realizowanie dążenia dziecka do wypowiadania 
siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ru-
chowej, werbalnej. 

 
§ 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w 

ustawie o systemie oświaty, między innymi takie jak: 
1. Umożliwia realizację obowiązku szkolego oraz 

zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. 

2. Wyrabia umiejętności rozumowego wykorzy-
stania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i 
celowego spożytkowania zainteresowań i 
uzdolnień kierowanych własnego rozwoju oraz 
wyboru dalszego kształcenia lub wykonywania 
wybranego zawodu. 

3. Przygotowuje do wypełniania obowiązków 
świadomych obywateli, którzy swoją postawą i 
twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek 
kraju, wpływać na polepszenie bytu narodu, 
umacniać rangę i znaczenie naszego państwa 
w świecie. 

4. Kształtuje środowisko wychowawcze i wspo-
maga wychowawczą rolę rodziny w warunkach 
poszanowania godności osobistej uczniów, za-
angażowania, tolerancji, uczciwości, wytrwało-
ści i obowiązkowości oraz wolności światopo-
glądowej i wyznaniowej. 

5. Upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształ-
tuje właściwe postawy wobec problemów 
ochrony środowiska. 

 
§ 4. Celem przedszkola jest, między innymi: 

- kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka 
wobec siebie, innych ludzi, świata, wobec życia, 

- wspomaganie i ukierunkowanie indywidualne-
go rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wro-
dzonego potencjału i możliwości rozwojowych, 

- doprowadzenie dziecka do tego stopnia rozwo-
ju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do 
podjęcia nauki w szkole, 

- współdziałanie z rodziną pomagając jej w 
przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w 
szkole, 

- pomoc rodzicom w opiece nad dzieckiem i w 
jego wychowaniu. 

§ 5. Celem opieki pedagogicznej i psycholo-
gicznej jest zapobieganie i likwidowanie niepowo-
dzeń szkolnych oraz zaburzeń w zachowaniu. 
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§ 6.1. Szkoła stwarza warunki rozwoju talen-
tów uczniów, zainteresowań poznawczych, arty-
stycznych i sportowych organizując w miarę po-
siadanych środków finansowych koła zaintereso-
wań, koła przedmiotowe, i zajęcia rekreacyjno- 
sportowe. 

 
2. Umożliwia uczniom udział w konkursach 

przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sporto-
wych za zgodą rodziców organizowanych na tere-
nie gminy, rejonu i województwa. 

 
3. Stwarza warunki czynnego uczestnictwa 

uczniów w życiu społeczności szkolnej, działalności 
samorządu uczniowskiego i organizacji szkolnych. 

 
4. Daje możliwość realizowania indywidual-

nych programów nauczania oraz ukończenia szko-
ły w skróconym czasie zgodnie z zasadami okre-
ślonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 
§ 7. Szkoła po stwierdzeniu przez poradnię 

pedagogiczno-psychologiczną deficytu u uczniów 
lub zaburzeń w rozwoju umysłowym oraz rozle-
głych braków w opanowaniu wiadomości i umie-
jętności programowych, zapewnia: 
- kierowanie uczniów do szkoły specjalnej na 

prośbę lub za zgodą rodziców, 
- możliwości realizowania programu szkoły spe-

cjalnej w indywidualnych przypadkach w ra-
mach danej klasy. 

 
§ 8. Zespół placówek realizuje zadania opie-

kuńcze w zakresie: 
- sprawowania opieki przez nauczycieli nad 

dziećmi przebywającymi w placówkach pod-
czas zajęć obowiązkowych, nadobowiązko-
wych i pozalekcyjnych, zgodnie z przydziałem 
czynności i ustaloną przez dyrektora organiza-
cją pracy, 

- przedstrzeganie zasad organizacyjno-porząd-
kowych, aktywnego pełnienia dyżurów na-
uczycieli i wszystkich zasad bezpieczeństwa 
zgodnie z regulaminem dyżurów nauczycieli i 
ustalonymi zastępstwami za nieobecnych, 

- organizowanie opieki nad uczniami w trakcie 
spacerów, wycieczek przedmiotowych i tury-
styczno-krajoznawczych, którą sprawują na-
uczyciele, wychowawcy i osoby wyznaczone 
przez dyrektora zespołu placówek zgodnie z 
obowiązującymi odrębnymi przepisami. 

 
§ 9. Zespół zapewnia realizację zadań w za-

kresie bezpieczeństwa zgodnie z odrębnymi prze-
pisami między innymi poprzez: 
- ubezpieczenia wszystkich dzieci w zakładzie 

ubezpieczeń i prowadzenia rejestru wypadków 

oraz należytego postępowania w razie ich za-
istnienia, 

- upowszechnienie znajomości ruchu drogowego 
i organizowanie egzaminów na karty rowerowe 
i motorowerowe we współpracy z policją, 

- zapewnienie bezpiecznego przebywania dzieci 
w placówkach, systematyczne kontrolowanie 
obecności uczniów, 

- korzystanie z bezpiecznego sprzętu szkolnego, 
przyrządów i pomocy naukowych oraz troską o 
dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie 
uczniów. 

 
§ 10.1. Zespół placówek zapewnia realizację 

wychowania zdrowotnego przy współpracy z 
ośrodkiem zdrowia między innymi w zakresie: 
- zakwalifikowania uczniów na gimnastykę ko-

rekcyjno-kompensacyjną, 
- kontroli czystości osobistej, 
 

2. Szkoła na spotkaniach z rodzicami uświa-
damia ich o potrzebie zgłaszania się ze swoimi 
dziećmi do ośrodka zdrowia w celu: 
- badań lekarskich do wniosków bilansowych, 
- przeprowadzenia szczepień ochronnych, 
- badań stomatologicznych. 
 

§ 11. Zespół placówek realizuje zadania w za-
kresie pracy umysłowej i higienicznych warunków 
zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez: 
- należyte ułożenie tygodniowego podziału go-

dzin z równomiernym i różnorodnym rozłoże-
niem zajęć w poszczególnych dniach, 

- prawidłowe dostosowanie mebli do wieku i 
wzrostu uczniów, 

- właściwe oświetlenie, ogrzewanie i wietrzenie 
pomieszczeń szkolnych, 

- utrzymanie zawsze dostępnych i w należytym 
stanie higienicznym urządzeń sanitarnych, 

- zapewnienie czystości w pomieszczeniach oraz 
ładu i porządku wokół szkoły o każdej porze roku, 

- szerzenie oświaty zdrowotnej oraz higienicz-
nego trybu życia. 

 
§ 12. Zespół placówek w miarę posiadanych 

środków finansowych sprawuje indywidualną 
opiekę w zakresie: 
- otoczenia dzieci przedszkola i klas młodszych 

szczególną opieką nauczycieli i uczniów klas 
starszych, 

- zapewnienie indywidualnej opieki przez rodzi-
ców i opiekunów w czasie przyprowadzania 
dzieci do przedszkola i odbierania ich po zaję-
ciach, 

- organizowanie indywidualnego nauczania w 
domu ucznia, który spełnia warunki określone 
odrębnymi przepisami, 
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- możliwości pobierania nauki przez dzieci nie-

pełnosprawne lub niedostosowane społecznie 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwo-
jowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, 

- organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej - 
kompensacyjnej dla uczniów klas I-III z obniżo-
ną sprawnością fizyczną oraz zaburzeniami 
wrodzonymi i nabytymi w prawidłowej budo-
wie postawy ciała, 

- organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównaw-
czych dla uczniów, u których występują trud-
ności w opanowaniu materiału programowego 
spowodowane opóźnionym rozwojem lub in-
nymi przyczynami, 

- doraźnej pomocy materialnej lub pieniężnej 
wynikającej z trudnych warunków rodzinnych 
lub życiowych, przekazywanej z dobrowolnych 
wpłat i darów, 

- bezpłatnego korzystania z dożywiania dzieci z 
rodzin wielodzietnych, znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, za 
które może płacić GOPS, komitet rodzicielski 
lub komisja antyalkoholowa, 

- wykorzystanie szczegółowych informacji od 
rodziców lub opiekunów przez wychowawcę 
oddziałów przedszkolnych do indywidualnej 
opieki poszczególnych dzieci. 

§ 13.1. Dyrektor zespołu placówek powierza 
każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu nauczycielowi, uczącemu w tym oddziale 
zwanemu „wychowawcą”. 

 
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowaw-

czej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój 
oddział przez cały tok nauczania. Zasada ta dotyczy 
oddziałów przedszkolnych, klas I-III i klas IV-VI. 

 
3. Na dobór bądź zmiany nauczyciela, które-

mu dyrektor powierza bądź powierzył zadania wy-
chowawcze mają możliwość wpływu rodzice i 
uczniowie. 

 
4. W szczególne uzasadnionych wypadkach 

dyrektor może zmienić wychowawcę klasy i tak: 
- w wypadku dłuższej nieobecności nauczyciela 

wychowawcy, 
- rażących uchybień w pracy wychowawcy kla-

sowego wykazanych w czasie prowadzenia 
nadzoru pedagogicznego, 

- na wniosek większości rodziców w sprawie 
zarzutów w stosunku do wychowawcy, po wy-
jaśnieniu przeprowadzonym przez dyrektora, 
zaznajomieniu rodziców ze stanowiskiem w tej 
sprawie, w przypadkach szkolnych może być 
przeprowadzone głosowanie w ustalonej for-
mie przez rodziców i zgodnie z ogólnie przyję-
tymi zasadami. 

 
IV. Organy zespołu placówek oświatowych. 

 
§ 1.1. Organami zespołu placówek są: 

- dyrektor, 
- rada pedagogiczna, 
- rada rodziców, 
- samorząd uczniowski szkoły. 
 

2. Każdy z organów zespołu swobodnie dzia-
ła i podejmuje decyzje w granicach swoich kompe-
tencji. 

 
3. Wszystkie organy zespołu współdziałają w 

imieniu dobra dziecka, honoru placówki i należytej 
realizacji planów dydaktycznych, wychowawczych, 
opiekuńczych i gospodarczych placówki. 

 
4. Dyrektor zespołu placówek zapewnia bie-

żącą wymianę informacji pomiędzy organami ze-
społu placówek o podejmowanych i planowanych 
działaniach lub decyzjach związanych z pracą da-
nego organu. 

 
5. Sytuacje sporne między organami rozwią-

zuje dyrektor, w przypadku jeśli stroną w konflikcie 
jest dyrektor, strony biorące udział w sporze wy-
stępują z wnioskiem do organu prowadzącego lub 
nadzorującego. 

 
§ 2. Dyrektor zespołu placówek. 

1. Zespołem kieruje dyrektor powołany według 
odrębnych przepisów. 

2. Do podstawowych zadań i obowiązków dyrek-
tora należy: 
- kierowanie działalnością zespołu placówek 

i reprezentowanie go na zewnątrz, 
- sprawowanie opieki nad dziećmi i uczniami, 
- tworzenie i systematyczne doskonalenie 

warunków harmonijnego rozwoju psychofi-
zycznego poprzez aktywne działanie pro-
zdrowotne, 

- kształtowanie atmosfery sprzyjającej do-
brej pracy uczniów, nauczycieli i innych 
pracowników zespołu, 

- sprawowanie nadzoru pedagogicznego 
według odrębnych przepisów, 

- stwarzanie warunków organizacyjnych do 
realizacji nałożonych zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz 
sprzyjających postępowi pedagogicznemu, 

- upowszechnianiu i wdrażaniu nowatorstwa 
pedagogicznego, 

- analiza stanu realizacji planów dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych pla-
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cówek oraz uchwał i wniosków organów 
szkoły, 

- kierowanie pracami rady pedagogicznej ja-
ko jej przewodniczący, 

- zapewnienie odpowiedniego stanu bhp, 
egzekwowanie przestrzegania porządku i 
dyscypliny pracy, 

- dysponowanie środkami finansowymi i 
ponoszenie odpowiedzialności za ich pra-
widłowe wykorzystanie, 

- sprawowanie nadzoru nad działalnością 
administracyjną, gospodarczą i majątkiem 
szkoły, 

- współdziałanie ze szkołami i zakładami 
kształcenia nauczycieli w organizacji prak-
tyk pedagogicznych,, 

- wykonywanie innych zadań wynikających z 
przepisów szczególnych. 

- odpowiada za właściwą organizację i prze-
bieg sprawozdań i egzaminów przeprowa-
dzonych przez zespół, 

- realizuje uchwały rady szkoły, rady peda-
gogicznej podjęte w ramach ich kompeten-
cji stanowiących. 

3. Dyrektor jako kierownik zespołu decyduje w 
szczególności w sprawach: 
- tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, przydziału przedmiotów 
nauczycielom zgodnie z posiadanymi kwa-
lifikacjami zawodowymi i godzin ponad-
wymiarowych po zaopiniowaniu przez radę 
pedagogiczną, 

- zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz 
innych pracowników zespołu placówek, 

- zawieszania uchwał i decyzji sprzecznych z 
prawem oświatowym, 

- przyznania nagród dyrektora po zaopinio-
waniu przez radę pedagogiczną i w uzgod-
nieniu z zakładową organizacją związkową 
oraz wymierzanie kar porządkowych wszyst-
kim pracownikom zespołu, 

- występowania z wnioskami po zasięgnię-
ciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły 
w sprawie nagród, odznaczeń i innych wy-
różnień dla nauczycieli i pozostałych pra-
cowników, 

- sporządzania statystycznych i opisowych 
analiz, sprawozdań lub innych informacji o 
działalności zespołu, 

- niedopuszczenia pracowników do zajęć w 
przypadkach wymagających natychmia-
stowego odsunięcia ich od dzieci, 

- określania zakresów czynności i kompeten-
cji poszczególnych pracowników, 

- realizacji innych zadań związanych z peł-
nioną funkcją i bieżącą działalnością zespo-
łu placówek. 

 

§ 3. Rada pedagogiczna. 
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem 

zespołu placówek realizującym statutowe za-
dania dotyczące kształcenia, wychowania i 
opieki. 

2. Rada pedagogiczna działa zgodnie z regulami-
nem swojej działalności pod przewodnictwem 
dyrektora zespołu placówek. 
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w zespole placówek. 

3. Do kompetencji stanowiących rad pedagogicz-
nych należy: 
- zatwierdzanie planu pracy placówek, 
- podejmowanie uchwał w sprawie wyników 

klasyfikacji i promocji uczniów, 
- podejmowanie uchwał w sprawie innowa-

cji i eksperymentów w placówkach, 
- ustalanie organizacji doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli placówek, 
- podejmowanie uchwał w sprawach skre-

ślania z listy uczniów, 
- przygotowanie projektu statutu placówek 

lub jego zmian. 
4. Rady pedagogiczne opiniują w szczególności: 

- organizację pracy placówek, w tym tygo-
dniowy rozmiar zajęć lekcyjnych i pozalek-
cyjnych, 

- projekt planu finansowego placówek, 
- propozycje dyrektora placówek w sprawach 

przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego 
oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych, 

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycie-
lom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień, 

- propozycje dyrektora placówek dotyczą-
cych kandydatów do powierzenia im funk-
cji kierowniczych w placówkach. 

5. Rady pedagogiczne mogą wystąpić z wnio-
skiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora lub z innego stanowiska kierowni-
czego w zespole placówek. 

6. Rada pedagogiczna wykonuje zadania w za-
kresie: 
- uchwalenia statutu zespołu placówek, 
- przedstawienia wniosków w sprawie rocz-

nego planu finansowego, środków spe-
cjalnych, 

- możliwości występowania do organu nad-
zorującego z wnioskami o zbadanie i doko-
nanie oceny działalności zespołu placówek, 
jego dyrektora lub innego nauczyciela za-
trudnionego w zespole, 

- oceniania z własnej inicjatywy sytuacji i 
stanu placówek oraz występowania do dy-
rektora lub organu prowadzącego w spra-
wach organizacji zajęć pozalekcyjnych i 
przedmiotów nadobowiązkowych. 
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§ 4. Rada Rodziców zespołu placówek: 
1. W zespole placówek oświatowych działa Rada 

Rodziców, która stanowi reprezentację rodzi-
ców dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły 
podstawowej. 

2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół 
rodziców, 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej 
działalności, który nie może być sprzeczny ze 
statutem zespołu placówek. 

4. Może on występować do rady pedagogicznej i 
dyrektora z wnioskiem i opiniami dotyczącymi 
wszystkich spraw zespołu placówek, a w 
szczególności: 
- ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, 
- rozwiązywania problemów wychowaw-

czych, 
- zaspokajania potrzeb opiekuńczych, 
- sposobów organizowania imprez szkol-

nych dla dzieci i młodzieży oraz miłego 
spędzania przez nich czasu wolnego, 

- bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy i nauki, 

- urządzenia placu zabaw, boisk sportowych 
i miejsc rekreacyjnych, 

- zagospodarowania placu szkolnego. 
 

§ 5. Samorząd uczniowski szkoły: 
1. W szkole działa samorząd uczniowski, który 

tworzą wszyscy uczniowie placówek szkolnych, 
zwany dalej samorządem. 

2. Zasady wybierania i działania organów samo-
rządu określa regulamin uchwalony przez ogół 
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i po-
wszechnym. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentan-
tami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny 
ze statutem zespołu placówek. 

5. Samorząd może przedstawić pozostałym or-
ganom szkoły wnioski i opinie we wszystkich 
sprawach zespołu placówek, w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw 
ucznia, takich jak prawo do: 
- zapoznania się z programem nauczania z 

jego treścią, celem i stawianymi wymaga-
niami,  

- jawnej i umotywowanej oraz obiektywnej 
oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

- organizacji życia szkolnego, umożliwiają-
cego zachowanie właściwych propozycji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainte-
resowań, 

- wydawania i redagowania gazetki szkolnej, 
- organizowania działalności kulturowej, 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwo-
ściami organizacyjnymi w porozumieniu z 
dyrektorem, 

- wyboru nauczyciela pełniącego rolę opie-
kuna samorządu. 

 
§ 6. Współdziałanie rodziców i nauczycieli. 

1. Rodzice lub opiekunowie i nauczyciele współ-
działają ze sobą w sprawach wychowania i 
opieki oraz kształcenia ich dzieci. 

2. W ramach współdziałania należy uwzględnić 
prawo rodziców do: 
- zapoznania się z zasadami i zamierzeniami 

dydaktyczno - wychowawczymi w placów-
kach na ogólnych zebraniach i na spotka-
niach z wychowawcami, 

- zaznajomienia się z przepisami dotyczący-
mi oceniania - klasyfikowania i promowa-
nia uczniów oraz przeprowadzania egza-
minów klasyfikacyjnych na zebraniach z 
wychowawcami w czasie półwywiadówek, 

- uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej in-
formacji na temet swojego dziecka, jego 
zachowania i przyczyn trudności w nauce 
przekazywanych przez wychowawcę i na-
uczycieli, 

- uzyskiwania informacji od wychowawcy w 
sprawach wychowania i dalszego kształce-
nia na zebraniach klasowych i w rozmo-
wach indywidualnych, 

- wyrazania i przekazywania organowi prowa-
dzącemu i sprawującemu nadzór pedago-
giczny opinii na temat pracy zespołu pla-
cówek na wspólnych spotkaniach z jego 
przedstawicielami. 

3. Spotkania pracowników pedagogicznych ze-
społu z rodzicami lub opiekunami odbywają 
się w każdym roku z okazji organizowania: 
- półwywiadówek w listopadzie i kwietniu, 
- wywiadówki w styczniu na koniec pierw-

szego semestru, 
- zebrań doraźnych w celu wymiany infor-

macji oraz dyskusji na tematy wychowaw-
cze, opiekuńcze i gospodarcze, 

- spotkań w ustalonych terminach związa-
nych z planowaniem pracy wychowawczej 
i czynnościami organizacyjnymi. 

 
V. Organizacja zespołu placówek oświatowych. 

 
§ 1.1. Terminy rozpoczynania i kończenia za-

jęć dydaktyczno-wychowawczych, ferii świątecz-
nych oraz ferii zimowych i letnich określają przepi-
sy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.  
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1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkol- 

ny z wyjątkiem przerw świątecznych oraz ferii 
zimowych lub letnich ustalonych przez organ 
prowadzący na wniosek dyrektora i rady pe- 
dagogicznej, ustalonych w arkuszu organiza-
cyjnym. 

 
§ 2.1. Szczegółową organizację nauczania, 

wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny szkół, opracowany 
przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego 
roku, na podstawie planu nauczania oraz planu 
finansowego szkoły: arkusz organizacji szkoły za-
twierdza organ prowadzący zespół placówek w 
porozumieniu z organem prowadzącym nadzór 
pedagogiczny.. 

 
2. Szczegółową organizację przedszkola w 

danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 
przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej 
do 30 kwietnia; arkusz organizacji zatwierdza organ 
prowadzący zespół placówek w porozumieniu z 
organem prowadzącym nadzór pedagogiczny. 

 
3. W arkuszu organizacyjnym szkoły za-

mieszcza się w szczególności liczbę pracowników 
szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 
ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiąz-
kowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć 
pozalekcyjnych finansowanych ze środków przy-
dzielonych przez organ prowadzący szkoły. 

 
4. W arkuszu organizacyjnym przedszkola 

określa się w szczególności: czas pracy poszcze-
gólnych oddziałów, liczbę pracowników oraz ogól-
ną liczbę godzin finansowanych ze środków przy-
dzielonych przez organ prowadzący. 

 
§ 3.1. Podstawową jednostką organizacyjną 

szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego 
uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 
określonych planem nauczania zgodnie z odpo-
wiednim ramowym planem nauczania i progra-
mem wybranym z zespołu programów dla danej 
klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

 
2. W szkole, która liczy mniej niż 100 ucz-

niów organizuje się nauczanie w klasach łączonych 
stosując następującą zasadę: 
- w przypadku klas I-III jeżeli liczba uczniów 

dwóch połączonych klas wynosi co najmniej 20 
organizuje się nauczanie w oddzielnych klasach, 

- w przypadku klas IV-VI zasadę tę stosuje się, 
jeżeli liczba uczniów dwóch połączonych klas 
wynosi co najmniej 18. 

 

3. Podstawową jednostką organizacyjną 
przedszkola są oddziały złożone z dzieci zgrupo-
wanych według zbliżonego wieku. 

 
4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym 

nie może przekraczać 25 osób. 
 

5. Kwalifikacji dzieci do przedszkola dokonu-
je dyrektor na podstawie kart zgłoszeń wypełnia-
nych przez rodziców lub opiekunów do 30 marca. 

 
6. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci 

niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia po-
radni psychologiczno - pedagogicznej określające-
go ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu 
zdrowia. 

 
7. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opi-

kuńcza prowadzona jest na podstawie programu 
wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu 
programów wychowania w przedszkolu. 

 
§ 4.1. Organizację stałych, obowiązkowych i 

nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wycho-
wawczych określa tygodniowy rozkład zajęć usta-
lony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego 
arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia. 

 
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły 

podstawowej określa ogólny przydział czasu na 
poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym pla-
nem nauczania, a szczegółowy rozkład dzienny 
zajęć ustalają nauczyciele uczący. 
 

3. Organizację pracy w przedszkolu w ciągu 
dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 
dyrektora zespołu placówek w porozumieniu z 
nauczycielami z uwzględnieniem wymagań zdro-
wia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 
 

§ 5. Do realizacji celów statutowych zespół 
placówek posiada odpowiednie pomieszczenia do 
prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i 
opiekuńczych z niezbędnym wyposażeniem oraz: 
- biblioteka, 
- kuchnia ze stołówką, 
- pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 
- zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 
- teren przedszkolny z odpowiednim wyposaże-

niem, 
- szatnie dla dzieci i uczniów, 
- łazienki z urządzeniami sanitarnymi. 
 

§ 6.1. Podstawową formą pracy szkół są za-
jęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 
systemie klasowo-lekcyjnym. 
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2. Zajęcia szkolne rozpoczynają się w dosto-
sowaniu do aktualnych potrzeb roku szkolnego. 
- godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
- przedszkole rozpoczyna pracę od godziny 700. 
- lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie 800. 
 

3. Uczniowie mają możliwość korzystania z 
przerw międzylekcyjnych, które trwają 10 Iub 15 mi-
nut. 

 
§ 7.1. W szkole podstawowej tworzy się gru-

py międzyoddziałowe na zajęciach wymagających 
specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa 
między innymi z wychowania fizycznego. 

 
2. Niektóre zajęcia obowiązkowe, jak: 

- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna może 
być prowadzona poza systemem klasowo-
lekcyjnym w grupach oddziałowych, między-
oddziałowych, a także podczas wycieczek. Są 
one organizowane w ramach posiadanych 
środków finansowych. 

 
3. Liczbę uczniów w grupach utworzonych 

na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe okre-
ślają odrębne przepisy wydane przez MEN. 

 
§ 9. Zespól placówek oświatowych może 

przyjmować słuchaczy z zakładu kształcenia na-
uczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcą-
cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne - na-
uczycielskie na podstawie pisemnego porozumie-
nia zawartego między dyrektorem lub za jego zgo-
dą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem 
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 

§ 10.1. Zespół placówek oświatowych za-
pewnia możliwość i higieniczne warunki spożycia 
posiłków w stołówce przedszkolnej. 

 
2. Z posiłków korzystają wszystkie dzieci z 

przedszkola. 
 
3. Odpłatność za posiłki oraz organizację ich 

spożywania ustala dyrektor w porozumieniu z Ra-
dą Rodziców i Radą Pedagogiczną z uwzględnie-
niem możliwości częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat dzieci, którzy potrzebują szcze-
gólnej opieki w zakresie żywienia. 

4. Jadłospisy układane są przez intendentkę i 
kucharkę. 

 
5. Kucharka zatrudniona na kuchni przed-

szkolnej dba o to, by przygotowane posiłki byty 
urozmaicone i spełniały wymagania kaloryczności 
i wartości odżywczych. 

 

§ 11.1. W zespole placówek oświatowych 
prowadzona jest biblioteka szkolna. 

 
2. Biblioteka jest pracownią szkolną, która 

służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 
zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, do-
skonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, populary-
zowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 
oraz wiedzy o regionie. 

 
3. Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez: 

- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i 
informacyjnych związanych z nauką szkolną i 
indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, 
przysposabianie ich do samokształcenia;  

- kształcenie kultury czytelniczej i wzbogacanie 
kultury humanistycznej uczniów;  

- wdrażanie czytelników do poszanowania książki, 
czasopisma i innych materiałów bibliotecznych; 

- kształcenie postaw moralnych uczniów, ich 
stylu życia i systemu wartości; 

- udzielenie pomocy w wyborze dalszego kie-
runku kształcenia się i wyborze zawodu; 

- współudział w rozwijaniu różnych form samo-
rządności; 

- udzielenie pomocy nauczycielom w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej, zwłaszcza przez 
współdziałanie z innymi w przygotowaniu 
uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i 
samokształcenia; 

- pomaganie nauczycielom w doskonaleniu za-
wodowym, dokształcaniu się i twórczej pracy; 

- wspomaganie wychowawczej roli rodziny 
przez gromadzenie, udostępnianie i populary-
zowanie zbiorów z dziedziny wychowania; 

- współdziałanie z nauczycielami i wychowaw-
cami w rozpoznawaniu uzdolnień i zaintereso-
wań uczniów; 

- rozpoznawanie aktywności czytelniczej, po-
trzeb i poziomu kompetencji czytelniczych 
uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelni-
ków przyczyn braku potrzeby czytania i udzie-
lanie pomocy w ich przezwyciężaniu; 

- otoczenie opieką uczniów szczególnie zdolnych 
w ich poszukiwaniach czytelniczych; 

- uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturowego 
uczniów; 

- wspieranie kształtowania umiejętności odbioru 
wartości kulturalnych oraz ich tworzenie 

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, na-
uczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice. 

 
5. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. 
 
6. Biblioteka może wypożyczać zbiory biblio-

teczne do klaso-pracowni przedmiotowych zwią-
zane z tematyka przedmiotu lub przydatne do jego 
nauczania. 
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7. Za zbiory wypożyczone do pracowni 

przedmiotowych odpowiadają nauczyciele pobie-
rający komplety zbiorów bibliotecznych. 

 
8. Dla uczniów klas I-III biblioteka udostępnia 

książki na zasadzie wolnego dostępu do półek. 
 
9. Godziny pracy biblioteki w każdym roku 

szkolnym określa dyrektor szkoły z uwzględnie-
niem następujących zasad: 
- czas otwarcia biblioteki dla użytkowników, 

łącznie z lekcjami bibliotecznymi i innymi for-
mami pracy z czytelnikiem, wynosi 2/3 wymia-
ru godzin nauczyciela - bibliotekarza; 

- godzina pracy nauczyciela - bibliotekarza wy-
nosi 60 minut; 

- pozostałe godziny wykorzystuje się na prace 
wewnętrzne. 

 
10. W bibliotece zatrudnia się nauczyciela 

bibliotekarza na zasadach określonych odrębnymi 
przepisami.  

 
11. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada mate-

rialnie za powierzone mu mienie i zbiory biblio-
teczne i wykonuje swe zadania zgodnie z regula-
minem pracy biblioteki szkolnej. 

 
VI. Nauczyciele i inni pracownicy zespołu. 

 
§ 1.1. W zespole placówek zatrudnia się na-

uczycieli i innych pracowników pedagogicznych. 
 
2. Zasady zatrudnienia i kwalifikacje zawo-

dowe określają odrębne przepisy w tym zakresie. 
 
§ 2.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktycz-

no-wychowawczą opiekuńczą, jest odpowiedzialny 
za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo 
powierzonych Jego opiece uczniów. 

 
2. Nauczyciel obowiązany jest: 

- rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły; 
- dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i 

własnej; 
- kształcić i wychowywać młodzież w umiłowa-

niu ojczyzny w duchu humanizmu, tolerancji, 
wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej 
i szacunku do pracy; 

- dbać o kształtowanie u uczniów postaw mo-
ralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demo-
kracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi róż-
nych narodów, ras i światopoglądów. 

 
3. Nauczyciel spełnia swoje zadania takie jak: 

- realizuje program kształcenia, wychowania i 
opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i 
zespołach; 

- wzbogaca własny warsztat pracy przedmioto-
wej i wychowawczej, wnioskuje o jego wzbo-
gacenie lub modernizację do dyrektora zespołu 
placówek; 

- wspiera swoją postawą i działaniem pedago-
gicznym rozwój psychofizyczny uczniów, ich 
zdolności i zainteresowania; 

- udziela pomocy przy przezwyciężaniu niepo-
wodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 
potrzeb uczniów; 

- bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie 
ocenia i traktuje wszystkich uczniów; 

- informuje rodziców oraz wychowawcę klasy i 
dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wyni-
kach dydaktyczno-wychowawczych swoich 
uczniów; 

- wprowadza nowe formy pracy, innowacje w 
metodach stosowanych na lekcjach oraz różne 
techniki relaksacyjne; 

- bierze udział w różnych formach doskonalenia 
zawodowego organizowanych w szkole i przez 
instytucje wspomagające szkolę w tym zakresie; 

- prowadzi prawidłowo dokumentację pedago-
giczną nauczanego przedmiotu lub innych za-
jęć zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- dyrektor szkoły może zlecić nauczycielowi pi-
semne przygotowanie do lekcji bez względu na 
staż pracy i wystawioną ocenę pracy; 

- pisze rozkłady materiału programowego z za-
kresu swego przedmiotu oraz inne plany pracy. 

 
4. Nauczyciel posiada następujące upraw-

nienia: 
- decyduje w sprawie doboru metod, form or-

ganizacyjnych, podręczników i środków dydak-
tycznych w nauczaniu swego przedmiotu; 

- decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i 
rocznej z postępów swoich uczniów; 

- ma prawo wnioskować w sprawie nagród i 
wyróżnień oraz kar regulaminowych swoich 
uczniów; 

- ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy 
merytorycznej i metodycznej ze strony dyrek-
tora oraz rady pedagogicznej, a także ze strony 
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i 
instytucji oświatowych i naukowych. 

 
5. Nauczyciel odpowiada przed organami 

placówki za: 
- życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 
- poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych 

w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach 
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stosownie do realizowanego programu i wa-
runków w jakich działa; 

- stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz 
środków dydaktycznych mu przydzielonych. 

 
6. Nauczyciel odpowiada służbowo przed 

władzami szkoły, ewentualnie cywilnie tub karnie za: 
- tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzo-

ru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 
szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów 
mu przydzielonych; 

- nieprzestrzeganie procedury postępowania po 
zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 
wypadek pożaru, 

- zniszczenie lub stratę elementów majątku i 
wyposażenia szkoły, przydzielonych mu przez 
dyrektora, a wynikającego z nieporządku, bra-
ku nadzoru i właściwego zabezpieczenia. 

 
§ 3.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawo-

wanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 
szczególności: 
- stworzenie warunków wspomagających roz-

wój ucznia, proces jego uczenia się oraz przy-
gotowania do życia w rodzinie i społeczeń-
stwie; 

- inspirowanie i wspomaganie działań zespoło-
wych uczniów; 

- podejmowanie działań umożliwiających roz-
wiązywanie problemów i konfliktów w zespole 
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi 
członkami społeczności szkolnej; 

- prowadzenie obserwacji pedagogicznych dzie-
ci i ich dokumentowanie. 

 
2. Wychowawca jest inicjatorem i partnerem 

poczynań uczniowskich, organizatorem całokształ-
tu wychowania, a w szczególności: 
- pełni funkcję koordynatora wszelkich działań i 

inicjatyw wychowawczych pochodzących od 
uczniów i rodziców; 

- uwzględnia i wykorzystuje te formy zajęć poza-
lekcyjnych, które mogą przyczyniać się do peł-
niejszej realizacji jego zamierzeń wychowaw-
czych; 

- jest rzecznikiem spraw i potrzeb rozwojowych 
swoich uczniów, niezawodnym przewodnikiem 
i opiekunem; 

- tworzy różnorodne sytuacje wychowawcze, 
które są źródłem doświadczeń uczniów i mają 
wpływ na ich dalszy rozwój; 

- prawidłowo prowadzi dokumentację wycho-
wawcy klasowego zgodnie z odrębnymi prze-
pisami; 

- organizuje działalność swoich uczniów w taki 
sposób aby „wyzwalała ona ich aktywność, 
pożądane emocje, pozwalała na ocenę wła-
snego działania; 

- ustala treść i formę zajęć tematycznych na go-
dzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego; 

- współdziała z nauczycielami uczącymi w jego 
klasie, uwzględniając i koordynując ich działa-
nia wychowawcze wobec ogółu uczniów, a 
także wobec tych, którym potrzebna jest indy-
widualna opieka lub pomoc; 

- poznaje środowisko rodzinne i warunki mate-
rialne ucznia; 

- zna potrzeby i możliwości uczniów; 
- ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków 

lub ich opiekunami, z klasową radą rodziców, 
informuje ich o wynikach i problemach w za-
kresie kształcenia i wychowania, włącza rodzi-
ców lub opiekunów w programowe i organiza-
cyjne sprawy klasy i szkoły; 

- ma możliwość korzystania z pomocy meryto-
rycznej i metodycznej dyrekcji szkoły, pedago-
ga szkolnego, doświadczonych nauczycieli, 
nauczycieli metodyków, przedstawicieli porad-
ni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodka 
zdrowia i policji; 

- wystawia ocenę z zachowania swoich wycho-
wanków; 

- ma prawo ustanowić - przy współpracy z kla-
sową radą rodziców własne formy nagradzania 
i motywowania wychowanków. 

 
3. Nauczyciel wychowawca odpowiada: 

- służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąga-
nie celów wychowania w swojej klasie; 

- za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodzi-
ców wokół programu wychowawczego klasy 
do szkoły; 

- za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla 
swoich wychowanków będących w trudnej sy-
tuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej; 

- za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej w 
swojej klasie. 

 
4. Nauczyciele wychowawcy mogą wykony-

wać inne zadania określone przez dyrektora wyni-
kające z potrzeb powstałych przy bieżącej realizacji 
całokształtu pracy szkoły. 
 

§ 4.1. Nauczyciele danego przedmiotu lub 
nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych mogą 
tworzyć zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego może kie-
rować powołany przez dyrektora przewodniczący 
zespołu. 
 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego 
obejmują: 
- zorganizowanie współpracy nauczycieli dla 

uzgodnienia sposobów realizacji programów 
nauczania, korygowania treści nauczania przed-
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miotów pokrewnych, a także uzgodnienia w 
sprawie wyboru podręczników ćwiczeń; 

- wspólne opracowanie szczegółowych kryte-
riów oceniania uczniów oraz sposobów kontro-
li wyników nauczania; 

- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonale-
nia zawodowego oraz doradztwa metodyczne-
go dla początkujących nauczycieli; 

- współdziałanie w organizowaniu pracowni, a 
także w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

- wspólne opiniowanie autorskich, innowacyj-
nych i eksperymentalnych programów na-
uczania. 

 
VII. Wychowankowie przedszkola i uczniowie szkoły. 

 
§ 1.1. Szkoła prowadzi rekrutację dzieci i ucz-

niów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
 

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzie-
ci w wieku 3-6 lat. 

 
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane od-

być roczne przygotowanie przedszkolne w przed-
szkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem 
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w 
którym dziecko ukończy 6 lat. 

 
4. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 

18 roku życia 
 
5. W szczególnie uzasadnionych przypad-

kach dyrektor zespołu placówek może przyjąć do 
przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

 
6. Na wniosek rodziców naukę w szkole pod-

stawowej może także rozpocząć dziecko, które przed 
dniem 1 września kończy 6 lat, jeśli wykazuje psy-
chofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

 
7. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka 

do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły, 
po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcze-
śniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnio-
ne z obowiązku, o którym mowa w punkcie 3. 

 
8. W przypadku dzieci posiadających orze-

czenie o potrzebie kształcenia specjalnego wy-
chowaniem przedszkolnym może być objęte dziec-
ko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do 
końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkol-
ny tych dzieci może być odroczony do końca roku 
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 10 lat. 
 

9. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku 
szkolnego podejmuje dyrektor zespołu, w której 
obwodzie mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii 
poradnii psychologiczno-pedagogicznej 

 

10. Za spełnienie obowiązku szkolnego uzna-
je się również udział dzieci i młodzieży upośledzo-
nych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
11. Na wniosek rodziców dyrektor zespołu, 

w obwodzie którego dziecko mieszka, może zezwo-
lić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolne-
go poza szkołą oraz określa warunki jego spełnia-
nia. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek 
szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo 
ukończenia poszczególnych klas szkoły podsta-
wowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie 
egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych 
przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę 
spełniania obowiązku szkolnego. 

 
12. Rodzice dziecka w przedszkolu i podlega-

jącego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 
- zapewnienia wyposażenia dziecka do szkoły i 

przedszkola; 
- dopełnienia czynności związanych ze zgłosze-

niem dziecka do szkoły lub przedszkola; 
- zapewnienia regularnego uczęszczania dzieci 

na zajęcia szkolne lub przedszkolne; 
- zapewnienia dziecku w domu warunków 

umożliwiających przygotowanie się do zajęć 
szkolnych. 

 
§ 2.1. Sprawę realizacji obowiązku szkolnego 

należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o 
skreśleniu ucznia szkoły podstawowej z listy 
uczniów. 

 
2. Dyrektor może, w drodze decyzji skreślić 

ucznia z listy uczniów w szkole lub z listy dzieci w 
przedszkolu w przypadkach; 
- zmiany miejsca zamieszkania, 
- zwolnienia z obowiązku szkolnego przez kura-

tora oświaty. 
3. Skreślenie następuje na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opi-
nii samorządu uczniowskiego. 

 
§ 3.1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do: 
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- właściwie zorganizowanego procesu opiekuń-

czo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z 
zasadami higieny pracy umysłowej; 

- ochrony przed wszelkimi formami przemocy 
fizycznej bądź psychicznej; 

- bezpiecznego przebywania w placówce i po-
szanowania jego godności osobistej; 

- życzliwego i podmiotowego traktowania w 
procesie wychowawczo-dydaktycznym. 

 
2. Uczeń ma prawo do; 

- poszanowania godności, dobrego imienia i 
własności osobistej; 

- rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny zacho-
wania i postępów w nauce; 

- opieki wychowawczej i bezpiecznego pobytu w 
szkole; 

- prawidłowej organizacji procesu kształcenia 
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

- życzliwego i podmiotowego traktowania w 
procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

- swobodnego wyrażania myśli i przekonań do-
tyczących życia szkoły, światopoglądu i religii; 

- rozwijania zainteresowań i zdolności poprzez 
udział w kołach przedmiotowych, kołach zain-
teresowań i zajęciach rekreacyjno-sportowych; 

- pomocy w przypadku trudności w nauce na 
zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i w 
ramach pomocy koleżeńskiej; 

- korzystania z poradnictwa psychologiczno-
pedagogicznego w pracy bieżącej pedagoga i 
wychowawcy klasy; 

- zrzeszania się w organizacjach młodzieżowych 
działających w szkole oraz w działalności sa-
morządowej w szkole; 

- korzystania z pomocy szkolnych, sprzętów i 
środków dydaktycznych podczas zajęć lekcyj-
nych i pozalekcyjnych; 

- korzystania z dożywiania, 
 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania po-
stanowień zawartych w statucie a zwłaszcza: 
- systematycznego i aktywnego uczestnictwa w 

zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły oraz uzupeł-
niania braków wynikających z nieobecności w 
szkole; 

- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w 
szkole; 

- przestrzegania zasad kultury współżycia w 
społeczności szkolnej; 

- kształtowania nawyków wykonywania zadań 
domowych w dniu, w którym zostały zadane 
oraz przygotowania się do lekcji zgodnie ze 
swoimi możliwościami; 

- starannego prowadzenia zeszytów przedmio-
towych, korzystania z książek i innych pomocy 
dydaktycznych; 

- respektowania uchwał postanowień samorzą-
du klasowego i szkolnego. 

 
4. Za wzorowe wypełnianie obowiązków i 

godną postawę uczeń może otrzymać: 
- nagrody rzeczowe ufundowane przez komitet 

rodzicielski, sponsorów i inne osoby przychyl-
ne szkole za przynajmniej bardzo dobre wyniki 
w nauce i wzorowe zachowanie; 

- nagrody rzeczowe za wzorową pracę w organi-
zacjach uczniowskich i osiągnięcia w sporcie 
szkolnym na wniosek opiekunów; 

- świadectwo z biało-czerwonym paskiem i na-
drukiem „z wyróżnieniem” za co najmniej bar-
dzo dobre zachowanie i średnia ocen 4,75; 

- list pochwalny dyrektora szkoły na ręce rodzi-
ców lub opiekunów za bardzo dobre wyniki w 
nauce i zachowaniu; 

- dyplom uznania; 
- wpis do kroniki szkolnej; 
- wpis na świadectwie szczególnych osiągnięć 

za udział w olimpiadach na szczeblu woje-
wódzkim; 

- pochwałę dyrektora szkoły wobec rodziców i 
uczniów. 

- wyróżnienie na szczeblu gminy 
 

5. Za nieprzestrzeganie regulaminów, za lek-
ceważący stosunek do nauki i innych obowiązków 
szkolnych, za postawę niegodną ucznia naszej 
szkoły oraz ciągłe stwarzanie problemów wycho-
wawczych, społeczność szkolna karze: 
- upomnieniem wychowawcy klasy; 
- upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły 

udzieloną publicznie wobec uczniów na apelu 
szkolnym; 

- ustnym lub pisemnym powiadomieniem ro-
dziców lub opiekunów o jego negatywnym za-
chowaniu; 

- zawieszeniem prawa do udziału w niektórych 
imprezach szkolnych i reprezentowania szkoły 
na zewnątrz; 

- za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ 
na kolegów uczeń może być przeniesiony do 
innej szkoły, chyba że uczeń ukończył 15 lat 
oraz kurator oświaty zwolnił go od wypełniania 
obowiązku szkolnego. 

 
6. Nie mogą być stosowane kary naruszające 

nietykalność i godność osobistą ucznia. 
 
7. Szkoła ma obowiązek informowania ro-

dziców lub opiekunów o przyznanej mu nagrodzie 
lub zastosowaniu wobec niego kary. 

 
8. Uczeń może odwołać się od kary z zastoso-

wanej przez wychowawcę lub nauczyciela do dyrek-
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tora zespołu, a od kary zastosowanej przez dyrektora do organu nadzorującego, odwołują się rodzice. 
 

Postanowienia końcowe. 
 
§ 1.1. W zespole placówek oświatowych 

używa się pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

 
2. Zespół placówek oświatowych posiada 

pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich placó-
wek wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę 
zespołu. 

 
3. Świadectwa i inne druki szkolne wydawa-

ne są na podstawie odrębnych przepisów w tym 
zakresie. 

 
§ 2.1. W Zespole Publicznych Placówek 

Oświatowych w Wójczy 

a) W każdej sali lekcyjnej i w ważniejszych po-
mieszczeniach szkolnych na przedniej ścianie 
zawieszone jest godło naszego państwa oraz 
krzyż. 

b) W czasie trwania uroczystości szkolnych oraz 
ważniejszych wydarzeń państwowych przed 
szkołą rozwiesza się flagi państwowe. 

 
§ 3.1. Zespół prowadzi i przechowuje doku-

mentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

2. Zasady prowadzenia przez zespół placó-
wek gospodarki finansowej i materiałowej określa-
ją odrębne przepisy. 
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UCHWAŁA Nr XIX/102/04 
RADY GMINY PACANÓW 

 
z dnia 28 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40,  

ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 
2001r. Dz. U. Nr 142 poz.. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 109, art. 122, art. 124, ust. 1-3 
oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U.  
nr. 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy uchwala co następuje: 

 
§ 1. W wyniku zmian w budżecie gminy w 

celu pełniejszego wykonania budżetu dokonuje się 
zmian w dochodach i wydatkach budżetowych w 
budżecie gminy na rok 2004 oraz przeniesień mię-

dzy działami, rozdziałami i paragrafami w szczegó-
łowości klasyfikacji budżetowej według załącznika 
Nr 1 i Nr 4. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Pacanów. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Juda 
 

Załączniki do uchwały Nr XIX/102/04 
Rady Gminy Pacanów 
z dnia 28 kwietnia 2004r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody Wydatki dział rozdział paragraf 

zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia 
600 60016 4210   100  

  4430    100 
750 75023 4300   41 800  
801 80101 3020   2 482  

  3030    2 071 
  4010   51 546  
  4110   31 611  
  4120   1 332  
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  4210   25 000  
  4260   22 000  
  4270   13 000  
  4300   23 500  
  4410   200  
  6050    168 600 
 80110 4010   20 000  
  4040   10 000  
  4110   20 000  
  4120   5 000  
  4210   5 000  
  4240   5 000  
  4260   15 000  
  4270   5 000  
  4300   5 000  
  6050    131 800 

852 85212 6310  4 200   
  6060    4 200 
  2010  4 600   
  4010    1 500 
  4110    280 
  4120    40 
  4210    1 780 
  4300    1 000 

  8 800 302 571 311 371 

 
Załącznik Nr 4 

 
Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 

 
w zł 

Źródła finasnowania wydatków: 

Lp. Zadanie inwestycyjne 

Jednostka organizacyjna 
realizująca program 
 lub koordynująca 
jego wykonanie 

Dział Rozdział 

Łączne 
nakłady  

finansowe  
(w roku  

budżetowym) 

dochody  
własne 

dotacje kredyty 
i pożyczki 

środki  
z innych  
źródeł 

1 2 3 4  6 8 9 10 11 
1. Budowa wodociągu Sroczków Urząd Gminy Pacanów O10 01010 500 000,00 500 000    
2. Budowa kanalizacji Urząd Gminy Pacanów O10 01010 250 000,00 250 000    

3. 
Budowa drogi gminnej w 
Biechowie Nr 1551026 

Urząd Gminy Pacanów 600 60016 232 697,60 58 174,40   174 523,20 

4. 
Parking przed Ośrodkiem 
Zdrowia w Pacanowie Urząd Gminy Pacanów 600 60016 50 000,00 50 000    

 
Budowa Mostu na Kanale 
„Strumień” i remonty dróg 
gminnych 

Urząd Gminy Pacanów 600 60016 97 302,40 24 325,60   72 976,80 

5. 
Budowa chodników w Paca-
nowie 

Urząd Gminy Pacanów 600 60014 250 000,00 250 000    

6. 
Adaptacja budynku admini-
stracyjnego Urząd Gminy Pacanów 700 70005 750 000,00 750 000    

7. 
Komputeryzacja Urzędu Gmi-
ny 

Urząd Gminy Pacanów 750 75023 20 000,00 20 000    

8. 
Pokrycie dachu na Gimnazjum 
w Pacanowie i elewacja bu-
dynku 

Urząd Gminy Pacanów 801 80110 181 800,00 181 800    

9. 
Budowa Sali Gimnastycznej 
przy SP w Ratajach 

Urząd Gminy Pacanów 801 80101 250 000,00 250 000    

10 

Remont elewacji budynku 
szkoły i sanitariatów przy sali 
gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej w Pacanowie 

Urząd Gminy Pacanów 801 80101 168 600,00 168 600    

Razem dział    2 750 400,00 2 502 900,00   247 500,00 
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UCHWAŁA Nr XVII/92/04 

RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM 
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z dnia 28 kwietnia 2004r. 

 
w sprawie przekazania dróg gminnych: nr 1570005 nr 1570010 na rzecz Gminy Skarżysko Kościelne. 

 
Na podstawie art. 44 ust 2 ustawy z dnia  

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142 poz. 1591 - t.j ze zm. z 2002r. Dz. U. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. 
Nr 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568,) oraz art. 19  
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (tekst jedn. z 2000r Dz. U. Nr 71  
poz. 838 z poźn. zm: z 2000r Nr 86 poz. 958, Nr 12 
poz. 136, z 2002r Nr 125 poz. 1371, Nr 25 poz. 253, 
Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 
89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 216 poz. 1826, z 
2003r Nr 80 poz. 721, Nr 80 poz. 717, Nr 200  
poz. 1953, Nr 217 poz. 2124) Rada Gminy uchwala 
co następuje: 

 
§ 1. W związku ze zmianą granic Gminy 

Skarżysko Kościelne polegającej na przyłączeniu 

do Gminy sołectw Majków i Michałów z gminy 
Wąchock przejmuje się następujące drogi:  
Nr 1570005 od drogi Starachowice - Skarżysko 
Kamienna do wsi Majków Anna oraz nr 1570010 
Majków Piaski - Pleśniówka. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy: T. Chyb 
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