
Uchwała Nr XXVIII/156/2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 21 listopada 2008 roku 
 

w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2008 rok 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568  
z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku  
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111); art. 166, 184 ust.1  
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104, Nr 
169 poz.1420 z 2006 roku  Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 
poz.1381, Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, 140 
poz.984, z 2008 roku Nr 180 poz..1112) oraz art.420 w związku z art.406 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 
150, Nr 111 poz.708, Nr 138 poz.865, Nr 154 poz. 958) Rada Miejska w Ujeździe  
uchwala co następuje; 
 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 51 205  zł 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 10 000 zł 
- dochody bieŜące w kwocie  10 000 zł 

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących w kwocie 10 000 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 41 205 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 41 205 zł 
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej w kwocie 41 205 zł 
 

§ 2 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 585 165 zł 
Dział 758 RóŜne rozliczenia w kwocie 4 165 zł 
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 4 165 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 4 165 zł, rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków 
związanych z oświatą i wychowaniem 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 581 000 zł 
Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 1 581 000 zł 

- wydatki bieŜące w kwocie 1 581 000 zł, przywrócenie właściwej funkcji 
infrastruktury związanej z ochroną środowiska w tym z zaopatrzeniem w wodę oraz 
oczyszczaniem ścieków, gromadzeniem i utylizacją odpadów w kwocie 1 581 000 zł 
 
 
 
 

 



§ 3 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 674 300 zł 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 674 300 zł 
 

§ 4 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 962 070 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 15 000 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 5 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 5 000 zł, remont nawierzchni jezdni wraz z przebudową 
chodnika i remontem obiektu mostowego w drodze gminnej (ul. Gliwicka w Ujeździe 
 
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 10 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 10 000 zł, remont drogi 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 000 zł 
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 6 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 6 000 zł, bieŜące utrzymanie Rady 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 000 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 3 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 000 zł, remont komina  
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 41 205 zł 
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 41 205 zł 
-  wydatki bieŜące w kwocie 41 205 zł 
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 205 zł 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 165 zł 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 1 165 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 1 165 zł, realizacja programu „Wszyscy mamy równe szanse” 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 895 700 zł 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 831 700 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 831 700 zł 

- budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz,   
   Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym KsięŜy Las - tranzyty 

 
Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 64 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 64 000 zł  

- przywrócenie właściwej funkcji infrastruktury związanej z ochroną środowiska  
   w tym z zaopatrzeniem w wodę oraz oczyszczaniem ścieków, gromadzeniem  
   i utylizacją odpadów w kwocie 64 000 zł, obudowa częściowo zniszczonej stacji  
  wodociągowej w Sieroniowicach 

 
 
 
 
 
 
 



§ 5 
 
Zmienia się załącznik Nr 1 uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXVII/154/08  
z dnia 28 października 2008 roku  w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2008 rok, 
Wieloletni Program Inwestycyjny dla gminy Ujazd na lata 2008 – 2010, zgodnie  
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 6 
 
Zmienia się załącznik Nr 2 uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIV/144/08  
z dnia 22 sierpnia 2008 roku  w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok,  
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 8 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
         Przewodniczący obrad 
           Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe 

                                                                                                                                                                                                                              Nr XXVIII/156/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku 

            
                                           WIELOLETNI  PROGRAM  INWESTYCYJNY  DLA  GMINY  UJAZD  NA  L ATA  2008 - 2010  W ZŁOTYCH  
           
           

    Cel i zadania Jednostka Okres Ł ączne Nakłady           Nakłady do poniesienia w lat ach 
L.p.  Nazwa programu programu realizuj ąca realizacji  nakłady poniesione  2008 2009 2010 Następnych  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Budowa kanalizacji Zapewnienie                 
  sanitarnej i wymiany  prawidłowej                 
  sieci wodociągowej dla  gospodarki wodno-                 
  wsi Klucz, Olszowa wraz ściekowej                 
  z osiedlem mieszkaniowym                   

1. KsięŜy Las - tranzyty   
Urząd 
Miejski 2002-2010  1 153 839 22 139 1 131 700   0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     831 700   831 700   0 0 
    GFOŚiGW     22 139 22 139 0   0 0 

    
RPO - WO 2007-
2013     0   0     0 

    Inne - ANR/O Opole     300 000   300 000       

           
  Budowa kanalizacji Zapewnienie                 
  sanitarnej i wymiany  prawidłowej                 
  sieci wodociągowej dla  gospodarki wodno-                 
  wsi Klucz, Olszowa wraz ściekowej                 
  z osiedlem mieszkaniowym                   

2. KsięŜy Las i SAG Olszowa   
Urząd 
Miejski 2002-2010 

14 721 
098 135 998 75 000 

6 000 
000 8 510 100 0 

                      

  Źródła finansowania BudŜet gminy     
10 340 

000     
6 000 

000 4 340 000 0 

    GFOŚiGW     210 998 135 998 75 000   0 0 

    
RPO - WO 2007-
2013     4 170 100 0 0   4 170 100 0 

    BudŜet państwa     0 0 0   0 0 



    Inne     0   0 0 0 0 
                      
  Budowa kanalizacji Zapewnienie                 
  sanitarnej i sieci prawidłowej                 
  wodociągowej dla wsi gospodarki wodno-                 

3. Sieroniowice - etap II ściekowej 
Urząd 
Miejski 2002-2009  4 406 127 76 831 649 349 

3 679 
947 0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     649 349 0 0 649 349 0 0 
    GFOŚiGW     726 180 76 831 649 349   0 0 

    RPO - W0 2007-2013     3 030 598 0 0 
3 030 

598 0 0 

    BudŜet państwa     0 0 0 0 0 0 

    Cel i zadania Jednostka Okres Ł ączne Nakłady           Nakłady do poniesienia w lat ach 
L.p.  Nazwa programu programu realizuj ąca realizacji  nakłady poniesione  2008 2009 2010 Następnych  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                      

  Budowa kanalizacji Uzbrojenie terenów                 
  sanitarnej i sieci inwestycyjnych                 
  wodociągowej dla SAG                   

4. Sieroniowice - etap III   
Urząd 
Miejski 2002-2009  1 655 656 23 656 0 

1 632 
000 0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     489 604 0 0 489 604 0 0 

    GFOŚiGW     23 656 23 656 0 0 0 0 

    RPO - W0 2007-2013     1 142 396 0 0 
1 142 

396 0 0 

    BudŜet państwa     0 0 0 0 0 0 
           

  Budowa drogi zbiorczej Uzbrojenie terenów                 
  wraz z kanalizacją inwestycyjnych                 
  deszczową w SAG  (część drogowa                  
  Olszowa-Sieroniowice 1 000 000 zl - SEEK)                 

5. etap II   
Urząd 
Miejski 2006-2008  1 270 223 33 062 1 237 161 0 0 0 

                0     
  Źródła finansowania BudŜet gminy     570 223 33 062 537 161 0 0 0 



    Inne (Wojewoda)     700 000 0 700 000 0 0 0 
           

  Budowa drogi  Poprawa systemu                 
  dojazdowej do gruntów komunikacji                 
  rolnych w miejscowości                   

6. Klucz ( Wapiennik )   
Urząd 
Miejski 2006-2009  418 275 10 370 407 905 0 0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     238 475 10 370 228 105   0 0 
    FOGR     179 800 0 179 800   0 0 

           
  Uzbrojenie terenu Strefy Uzbrojenie terenów                 
  Aktywności Gospodarczej inwestycyjnych                 
  SAG Olszowa                    
  w infrastrukturę drogową                   

7.     
Urząd 
Miejski 2006-2010 8 346 834 45 140 30 000 0 8 271 694 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     1 315 894 45 140 30 000   1 240 754 0 
    GFOŚiGW     0 0 0 0 0 0 

    RPO - W0 2007-2013     7 030 940 0 0 0 7 030 940 0 
    BudŜet państwa     0 0 0 0   0 

           

           

    Cel i zadania Jednostka Okres Ł ączne Nakłady           Nakłady do poniesienia w lat ach 
L.p.  Nazwa programu programu realizuj ąca realizacji  nakłady poniesione  2008 2009 2010 Następnych  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Budowa drogi lokalnej Uzbrojenie terenów                 
  w SAG wraz z kanalizacją inwestycyjnych                 
  sanitarną i siecią                   
  wodociągową                   
  etap II                   
  Budowa sieci wodoc.                   

8. w SAG Olszowa   
Urząd 
Miejski 2007-2008 105 280 29 280 76 000 0 0 0 

                      



  Źródła finansowania BudŜet gminy     105 280 29 280 76 000   0 0 
    Inne        0 0   0 0 
           

  Adaptacja poddasza                   
  budynku urzędu oraz                    
  terenu wokół na                   
  potrzeby "Ujazdowskiego                   

9. Inkubatora Przedsiebiorczości "   
Urząd 
Miejski 2007-2009  1 050 000 50 000 200 000 800 000 0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     250 000 50 000 200 000 0 0 0 
    Inne     800 000 0 0 800 000 0 0 
           
  Modernizacja boiska                    
  sportowego w Ujeździe                   
  wraz z rozbudową                    
  zaplecza socjalnego                   
  i infrastruktury                    

10. towarzyszącej   
Urząd 
Miejski 2007-2010  4 244 095 29 999 30 060 

2 280 
172 1 903 864 0 

                      

  śródła finansowania BudŜet gminy     3 411 964 29 999 30 060 
2 280 

172 1 071 733 0 

    RPO - W0 2007-2013     832 131   0 0 832 131 0 
    Inne (FRKF)     0   0 0 0   
           

  Uzbrojenie w sieć                   
  wodno-kanalizacyjną                   
  działek budowlanych                    
11. na osiedlu Piaski                    

  w Ujeździe   
Urząd 
Miejski 2007-2010  2 065 000 0 65 000 

2 000 
000 0 0 

                      

  śródła finansowania BudŜet gminy     2 065 000 0 65 000 
2 000 

000 0 0 
                      

                      



    Cel i zadania Jednostka Okres Ł ączne Nakłady           Nakłady do poniesienia w lat ach 
L.p.  Nazwa programu programu realizuj ąca realizacji  nakłady poniesione  2008 2009 2010 Następnych  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Budowa drogi                    
  dojazdowej do gruntów                   
  rolnych w miejscowości                   
12. Stary Ujazd                   

  (Kopanina)   
Urząd 
Miejski 2007-2010  420 000 0 20 000 400 000 0 0 

                      
  śródła finansowania BudŜet gminy     220 000 0 20 000 200 000 0 0 
    FOGR     200 000 0 0 200 000 0 0 
                      

  Budowa drogi                    
  dojazdowej do gruntów                   
13. rolnych Zimna Wódka                   
  Jaryszów                   

  (Buczki - Kolonia)   
Urząd 
Miejski 2007-2010  420 000 0 20 000 400 000 0 0 

                      
    BudŜet gminy     80 000 0 20 000 60 000 0 0 
    FOGR     340 000 0 0 340 000 0 0 

           
  Remont nawierzchni                    
  jezdni wraz z                    
  przebudową chodnika                    
  i remontem obiektu                    
14. mostowego na drodze                    

  gminnej   
Urząd 
Miejski 

2008-
2009 1 058 000 0 5 000 

1 053 
000     

                      
    BudŜet gminy     625 000   5 000 620 000     
    Inne     433 000     433 000     
                      
                      

           



OGÓŁEM          

          
41 334 

427 456 475 3 947 175 
18 245 

119 18 685 658 0 

  Źródła finansowania Bud Ŝet gminy     
21 192 

489 197 851 2 043 026 
12 299 

125 6 652 487 0 

    GFOŚiGW     982 973 258 624 724 349 0 0 0 

    RPO - W0 2007-2013     
16 206 

165 0 0 
4 172 

994 12 033 171 0 
    Bud Ŝet państwa     0 0 0 0 0 0 

    FOGR     719 800 0 179 800 540 000 0 0 

    Inne     2 233 000 0 1 000 000 
1 233 

000 0 0 

           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 



                                                                     Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe 

                                                                     NrXXVIII/156/08 z dnia 21 listopada 2008 roku 

     
     
                                PLAN  PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW      
                                               GMINNEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA  
                                                       I  GOSPODARKI  WODNEJ  NA  2008  ROK  
              
          
DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 

        
NA 2008 

ROK  
          

    I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 3 401 678  
          
      1. Przychody ogółem  12 000 
          w tym:   
    0690   - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000 
          
      Razem: stan środków obrotowych + przychody 3 413 678 
          
    II. WYDATKI OGÓŁEM 1 013 349 
          

900 90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 013 349  
          
    1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działa ń 3 000 
      proekologicznych i zasady zrównowa Ŝonego rozwoju   
          
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000 
       - organizacja konkursów   
          
    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 000 
       - Oświata ekologiczna - zakup ksiąŜek, czasopism, broszur 1 000 
         o tematyce ekologicznej,    
          

900 90011 2. Realizacja zada ń modernizacyjnych i inwestycyjnych 809 349  
      słu Ŝących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,   
      w tym instalacji lub urz ądzeń ochrony     
      przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji   
          
    4300 Zakup usług pozostałych 85 000 
          
    A Zadania modernizacyjne 85 000 
          
       - Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych 50 000 
       - Rekultywacja wysypisk 10 000 
       - Utrzymanie kanalizacji burzowych na terenie miasta i gminy  25 000 
          
    6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 724 349 
          
    B Zadania inwestycyjne 724 349 
          

      
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej 
dla 75 000 

         wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym    
         KsięŜy las i SAG Olszowa   



          
          

DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 
        NA 2008 ROK 

          
       - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi  649 349 
         Sieroniowice - etap II   
          

900 90011 3. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewie ń, 100 000 
      zakrzewie ń oraz parków   
          
    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 10 000 
       - Zakup kwiatów i krzewów na teren miasta i gminy 10 000 
          
    4300 Zakup usług pozostałych 90 000 
       - Utrzymanie i pielęgnacja parku miejskiego 20 000 
       - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 70 000 
          

900 90011 4. Realizacja przedsi ęwzięć związanych z gospodark ą 100 000 
      odpadami   
          
    4300  Zakup usług pozostałych 100 000 
       - Dopłata do wywozu nieczystości płynnych 100 000 
          

900 90011 5. Inne zadania 1 000 
          
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000 
       - prowizje i koszty obsługi bankowej 1 000 
          
          
      STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU 2 400 329  

     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała nr XXVIII/157/2008 

Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 21 listopada 2008 roku 

 
 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członka                 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, który uczestniczył  w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu organizowanym przez Państwowa StraŜ PoŜarną lub gminę 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                  
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558,  nr 113,  poz. 
984,  nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 roku nr 80, poz. 717, nr 162,  poz. 1568, z 
2004 roku nr 102, poz. 1055,  nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z 2005 roku nr 172, poz. 
1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 roku nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337,  z 2007 roku nr 138 
poz. 974, nr 173 poz. 1218 , z 2008 roku Nr 180 poz.1111); art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991  roku  o  ochronie    przeciwpoŜarowej  (Dz. U. z 2002 roku nr 147 poz. 1229) 
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się wysokość ekwiwalentu za kaŜdą godzinę udziału członka ochotniczej straŜy 
poŜarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową StraŜ 
PoŜarną bądź gminę w wysokości: 
- udział w szkoleniu poŜarniczym 5 zł. 
- udział w akcji ratowniczo-gaśniczej 10 zł.   
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
         Przewodniczący obrad 
 
         Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała Nr XXVIII/158/2008 

Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 21 listopada 2008r. 

 
 
 w sprawie  rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2009 
 
 
             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 ,  
Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 
roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 roku Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111) oraz art. 5 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr  64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135,z 
2005 roku Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,Nr 249, poz. 2104, z 
2006 r. Nr 94, poz. 651), Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje : 
 
                                                             
                                                                 § 1 
 
 
Uchwala  „Roczny program współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku  publicznego  
i o wolontariacie”, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
                                  
 
                                                              § 2 
 
 
Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
 
                                                            § 3 
 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Ujeździe. 
 
 
                                                          § 4. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
         Przewodniczący obrad 
         Jan KałuŜny 
 



 
                  Załącznik do Uchwały R.M. 
                      Nr   XXVIII/158/2008 
                                z dnia 21 listopada 2008r. 
                                                                                                           
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY UJAZD Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA 

W  ART.  3  UST .3  USTAWY  O DZIAŁALNO ŚCI  POśYTKU 
PUBLICZNEGO  I  O WOLONTARIACIE NA ROK 2009 

 
                                                                 WSTĘP  
 
                 Organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej w skrócie „ustawą” 
stanowią istotne uzupełnienie działań  organów administracji publicznej. Skupiają one ludzi 
dzielących wspólne zainteresowania i pasje, nieobojętnych  wobec tego, co dzieje się w ich  
otoczeniu. 
Są to zatem ludzie wraŜliwi, zaangaŜowani, dysponujący nierzadko duŜą wiedzą  
i doświadczeniem. Działalność osób w organizacjach pozarządowych umacnia w nich  
świadomość odpowiedzialności za swoje  otoczenie i wspólnotę lokalną, sprzyja tworzeniu 
więzi społecznych. 
                Rada Miejska w Ujeździe deklaruje wolę kształtowania współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na 
zasadach: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej 
konkurencji  
i jawności. 
 
I.    Cel programu 
     
     Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, jest efektywne wykorzystanie społecznej  aktywności  
w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb  mieszkańców Gminy Ujazd. 
Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez : 
- określenie priorytetowych zadań publicznych, 
- zapewnienie udziału organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w 
   art. 3 ust. 3 ustawy , w realizacji tych zadań,  
- wykorzystanie potencjału i moŜliwości organizacji pozarządowych i podmiotów,   
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 
- obniŜenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku korzystania z  
   bezpłatnej pracy wolontariuszy, 
- zabezpieczenie w budŜecie gminy środków finansowych umoŜliwiających pełne  
i terminowe wykonanie tych zadań. 
 
II     Zakres współpracy 
               
       Współpraca między władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi  
       i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, dotyczą : 
 1) pomocy społecznej, w szczególności 
     - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównanie szans  
        tych rodzin i osób    
 



 
   2) działalności opiekuńczo medycznej  i rehabilitacyjnej, 
   3) działalność na rzecz mniejszości narodowych, w szczególności 
      - propagowanie kultury mniejszości narodowych, 
   4)  nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym  
       - działania promujące dzieci  i młodzieŜ wybitnie uzdolnioną, 
   5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, między innymi 
       - wspieranie klubów sportowych, 
       - promocja sportu dzieci i młodzieŜy 
   6) ratownictwo i ochrona ludności, w tym   
        - ochrona przeciwpoŜarowa. 

         7) współpraca z organizacjami działającymi w ramach „Odnowy wsi”  
      i „Leader” 
  
III     Zasady współpracy obejmują  : 
 
     1) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach  dotyczących  
             działalności  statutowej tych organizacji, 
     2) w celu realizacji zadań publicznych ,organizacje pozarządowe i podmioty, o  
         których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert,         
 będą otrzymywać pomoc , po spełnieniu wymagań określonych w ustawie poprzez : 
             a) powierzenie wykonania zadań z udziałem dotacji na finansowanie jego  
                 realizacji, 
             b) wsparcie takiego zadania wraz z udziałem dotacji na dofinansowanie jego  
                 realizacji, 
     3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i  
             współdziałania w celu  zharmonizowania tych kierunków, 
     4) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków 
             finansowych z innych źródeł niŜ budŜet gminy, 
     5) udzielanie pomocy w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów 
              z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi  innych państw, 
     6) udzielanie pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe, 
     7) udostępnienie ,  w miarę  moŜliwości ,pomieszczeń lub uŜyczenie sprzętu, 
     8) tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym ( w miarę potrzeb). 
  
IV.    Postanowienia końcowe 
 
       1. Wykonanie programu koordynuje Sekretarz  Gminy Ujazd, natomiast za  
            realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy z  
            organizacjami pozarządowymi, odpowiadają pracownicy Urzędu Miejskiego w  
            Ujeździe, którzy w swoich zakresach czynności mają dany  rodzaj  zadań  
            publicznych oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej  

              w Ujeździe, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe, Dyrektorzy szkół 
             i przedszkoli. 

       2. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty dokonywana będzie przez komisję,  
            powołaną przez Burmistrza Ujazdu. 
       3. Punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych znajduje się u Sekretarza                   
           Gminy Ujazd. 
 
 
 
 



Uchwała nr XXVIII/159/2008 

Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 21 listopada 2008 roku 

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę 
oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia  w 2009 roku 
Na podstawie art.30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
( Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm): oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 
roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 
2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, 
Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 
poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 
180 poz. 1111), Rada Miejska w Ujeździe po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, 
uchwala co następuje: 

                                                             REGULAMIN  

 

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze 
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na 
rok 2009. 

                                              

                                                    Postanowienia wstępne. 

                                                                   § 1. 

1.Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
    podstawowych, przedszkolach, gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ujazd. 
2.Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego: 
   1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
       a) za wysługę lat, 
       b) motywacyjnego, 
       c) funkcyjnego, 
       d) za warunki pracy, 

    2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe         
        oraz  za godziny doraźnych zastępstw, 
    3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku    
        pracy. 



3.Regulamin niniejszy określa równieŜ wysokość dodatku mieszkaniowego oraz   
    szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 

                                                                   § 2. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliŜszego określenia o: 
1.szkole – naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową  
   i gimnazjum  prowadzone przez gminę Ujazd,  
2.nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego, zatrudnionego    
    w jednostce, o której mowa w ust. 1, 
3.dyrektorze lub wicedyrektorze – naleŜy przez to rozumieć dyrektora lub   
    wicedyrektora jednostki, o której mowa w ust. 1, 
4. klasie – naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,  
5. uczniu – naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka, 
6.ustawie Karta Nauczyciela – rozumie się ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta   
    Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 
7.wynagrodzeniu zasadniczym – naleŜy przez to rozumieć równieŜ wynagrodzenie  
    zasadnicze ustalone dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin na  
    podstawie art. 42 ust. 4 a ustawy Karta Nauczyciela. 

 

                                          Dodatek motywacyjny 

                                                                   § 3. 

1.Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielowi za szczególne osiągnięcia  
   dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wysoką jakość świadczonej pracy,  
   w tym związanej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem oraz zaangaŜowanie  
   w przygotowanie zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe. 
2.Warunkiem otrzymania dodatku motywacyjnego jest:  
   1) uzyskiwanie  osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych   
        efektami egzaminów i sprawdzianów, wynikami klasyfikacji lub promocji lub   
        sukcesami uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.  
    2) prowadzenie  indywidualnej  pracy z uczniami w czasie wolnym, 
    3) wprowadzanie  innowacji pedagogicznych, 
    4) opracowywanie i wdraŜanie programów autorskich, 
    5) publikowanie prac na tematy dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze,  
       a takŜe związane z miastem, regionem, środowiskiem lokalnym, 
    6) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych  uczniów we współpracy  
         z rodzicami, 
    7) rozpoznawanie w pełni środowiska wychowawczego uczniów, aktywne 
         i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,  

    8) podnoszenie  umiejętności zawodowej poprzez samokształcenie i udział  
        w innych formach doskonalenia zawodowego, w charakterze uczestnika lub   
        prowadzącego, 
    9) wzbogacanie  własnego warsztatu pracy, 
   10) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych  
       obowiązków, 
   11) diagnozowanie i analizowanie efektów własnej pracy i uwzględnianie wyników   
         we  własnym planie rozwoju zawodowego, 



   12) działanie społeczne na rzecz oświaty w strukturach społecznych samorządu  
         gminnego, w organizacjach związkowych oraz w organizacjach oświatowo-  
         wychowawczych na wszystkich szczeblach ich działalności, 
   13) dbanie  o bezpieczeństwo uczniów i przestrzeganie w szkole zasad     
         bezpieczeństwa i higieny pracy, 
   14) branie udziału w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, 
   15) współpraca  z samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami  
         uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, 

 
3.Dyrektor szkoły moŜe otrzymać dodatek motywacyjny za wyróŜniające pełnienie    
    funkcji kierowniczej. Warunkiem otrzymania dodatku motywacyjnego przez    
    dyrektora jest:  
    1) umiejętne rozwiązywanie problemów szkoły i zapewnienie sprawnej   
        organizacji  pracy, 
    2) wdraŜanie innowacji i programów autorskich w szkole, 
    3) wprowadzanie skutecznych mechanizmów motywujących pracowników,  
        uczniów do pracy na rzecz szkoły, jej sprawnego działania i rozwoju, 
    4) stwarzanie przyjaznej atmosfery pracy w szkole słuŜącej realizacji statutowych    
        zadań przez podległych pracowników, 
    5) uzyskiwanie wyróŜniających wyników wizytacji szkoły, 
    6) wzorowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego oraz spraw administracyjnych. 

                                                                   § 4. 

1.Kwota przeznaczona na dodatki motywacyjne w danej placówce nie moŜe    
   przekroczyć równowartości 4 % odpisu od funduszu wynagrodzeń zasadniczych  
   nauczycieli zatrudnionych w danej placówce z wyłączeniem wynagrodzenia     
   dyrektora. Wysokość dodatku wynosi do 10 % wynagrodzenia zasadniczego. 
2.Dla dyrektorów szkół tworzy się fundusz motywacyjny równy 15 %-wemu odpisowi   
   ich wynagrodzeń zasadniczych. Dodatek motywacyjny dyrektora nie moŜe  
    przekroczyć 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego. 
3.Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niŜ 5 miesięcy  
   (semestr) i nie dłuŜszy niŜ 10 miesięcy.  
4.Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznawania,  
    uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 3, ustala  
    dyrektor, po zaopiniowaniu przez Zarząd Oddziału ZNP, a w stosunku do dyrektora   
    – burmistrz po zaopiniowaniu przez Zarząd Oddziału ZNP. 
5. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest posiadanie przez nauczyciela   
     co najmniej dobrej oceny pracy, dokonanej nie później niŜ w ciągu ostatnich 5 lat   
     pracy pedagogicznej. 
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z dniem spełnienia warunków do jego  
     przyznania. 

                                                     Dodatek funkcyjny 

                                                                   § 5. 

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono: 

 



 
1.stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze  
   przewidziane w statucie szkoły, 
2.wychowawstwo klasy, 
3. sprawowanie funkcji opiekuna staŜu.  

                                                                   § 6. 

1.Nauczycielom, o których mowa w § 5 pkt 1, przysługuje dodatek funkcyjny 
    w wysokości określonej w tabeli § 8 ust. 3. 
2.Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek bierze się         
    pod  uwagę łączną liczbę oddziałów. 
3.Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół lub placówek w granicach   
    stawek określonych tabelą, ustala burmistrz, uwzględniając między innymi wielkość  
    szkoły, jej warunki organizacyjne, złoŜoność zadań wynikających z funkcji  
    kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły, po  
    zaopiniowaniu przez  Zarząd Oddziału ZNP. 
4.Wielkość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko   
    wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie  
    szkoły oraz dla nauczycieli, o których mowa w § 5  pkt 2 i 3 ustala dyrektor szkoły  
    po zaopiniowaniu przez Zarząd Oddziału ZNP. 

                                                                   § 7. 

1.Nauczycielom wymienionym w § 5 pkt 2, przysługuje dodatek funkcyjny zaleŜny od  
   liczby uczniów w oddziale. 
   Liczba uczniów do 9                  - 2 % stawki wynagrodzenia zasadniczego, 
   Liczba uczniów od 10 do 18      - 3 % stawki wynagrodzenia zasadniczego, 
   Liczba uczniów powyŜej 18       - 4 % stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

 
2.Nauczycielom wymienionym w § 5 pkt 3 przysługuje dodatek funkcyjny 
    w wysokości do  3 % ich stawki wynagrodzenia zasadniczego z zaokrągleniem do         
    pełnych złotych. 

                                                                    § 8. 

 

1.W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi  
    przysługuje dodatek funkcyjny z kaŜdego tytułu. 
2.Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje  
    wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego  
    następującego po 3 miesiącach zastępstwa. 

3.Tabela dodatków funkcyjnych.   

 

 

 



                                            Tabela dodatków funkcyjnych 

Miesięcznie w złotych  (widełki) Lp. Stanowisko 

od do 

Przedszkola 

a) Dyrektor przedszkola czynnego 
ponad 5 godzin dziennie 

200 500 

b) Dyrektor przedszkola czynnego do 
5 godzin dziennie 

150 400 

Szkoły wszystkich typów 

a) Dyrektor szkoły liczącej do 3 
oddziałów 

200 500 

b) Dyrektor szkoły liczącej do 6 
oddziałów 

250 600 

c) Dyrektor szkoły liczącej 6 
oddziałów i więcej 

300 700 

d) Wicedyrektor 200 500 

e) Kierownik świetlicy 150 350 

f)  Administrator placówki 100 200 

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  

                                                                   § 9. 

1.Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 
Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 Karty, przysługuje wynagrodzenie 
za godziny ponadwymiarowe.                                                                                                                         

                                                                  § 10. 

1.Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc    
    przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z  
    dodatkiem za warunki pracy, jeśli praca w tej godzinie została zrealizowana  
    w warunkach uprawniających do dodatku), przez miesięczną liczbę godzin  
    tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć  
    dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach  
    godzin ponadwymiarowych. 



 
2.Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin  
    nauczyciela, uzyskuje się mnoŜąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16  
    z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny  
    pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 
3.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym   
    nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw  
    przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub  
    kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności  
    w pracy z wyjątkiem: 
    1) opieki nad zdrowym dzieckiem, 
    2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy, 
    3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia  
        i doskonalenia, 
    4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej        
        czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, 
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz  
     w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leŜących po   
     stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z: 
     1)  zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 
     2)  wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy, 
     3)  rekolekcjami, 
     4)  udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej, 
     5)  chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającej nie dłuŜej niŜ tydzień,  

     traktuje się jako godziny faktycznie odbyte. 

5.Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których  
    przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni  
    ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się  
    lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin  
    ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć  
    określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru  
    (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy ), za kaŜdy dzień  
    usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.  
    Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim  
    tygodniu, nie moŜe być większa niŜ liczba godzin przydzielonych w planie  
    organizacyjnym. 
6.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte  
    w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe. 

                                                                  § 11. 

Do wynagrodzenia za godziny Doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepis  
§ 10 ust. 1 Regulaminu. 

 

 

 



                                               Dodatek za warunki pracy 

                                                                  § 12. 

1.Za pracę w trudnych i uciąŜliwych warunkach uznaje się prace wymienione w § 8 i 9  
    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku  
    w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego  
    nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia          
    zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, ( Dz. U. Nr  
    22, poz. 181 ze zm. Dz. U. Nr 43, poz. 293 z 2006 r.; Dz. U. Nr 56, poz. 372 z 2007  
    roku; Dz. U. Nr 42, poz. 257 z 2008 r. 
2.Za trudne warunki pracy, o których mowa w ust.1 przysługuje nauczycielowi  
   dodatek w wysokości od 3 do 5 % za jedną godzinę przeliczeniową jego uposaŜenia  
   zasadniczego, a za nauczanie indywidualne do 15 % za jedną godzinę jego  
   wynagrodzenia zasadniczego. 
3.Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy ustala się w wysokości 15 % jednej godziny  
   przeliczeniowej uposaŜenia zasadniczego nauczyciela, jeŜeli realizuje on program  
   szkoły specjalnej dla mniej niŜ 5 dzieci w oddziale i do 30 % powyŜej 5 dzieci  
   w oddziale. 
Dodatek, o którym mowa w ust. 3 przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w 
uciąŜliwych  warunkach pozostają do obowiązkowego wymiaru godzin.  

                                                                  § 13. 

Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z 
którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba, Ŝe przepis szczególny 
stanowi inaczej. 

                                                                  § 14. 

Dodatek nie ulega podwyŜszeniu, chociaŜby nauczyciel przepracował w warunkach 
uciąŜliwych więcej niŜ 40 godzin w miesiącu. 

                                                                  § 15. 

W razie zbiegu tytułów dodatku za trudne warunki pracy i za uciąŜliwe warunki pracy, 
nauczycielowi przysługuje prawo do obydwu dodatków. 

                                                                  

                                                               

                                                                  §16. 
 
Za pracę w klasach łączonych przysługuje dodatek w wysokości 25 % wynagrodzenia 
zasadniczego z jednej godziny przeliczeniowej. 

 

 



                                              Dodatek mieszkaniowy 

                                                                  § 17. 

1.Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego  
   obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do  
   zajmowania stanowiska, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 
2.Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób  
    w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
    1) przy liczbie osób w rodzinie do 2    -   3 % , 
    2) przy 3 osobach w rodzinie                -   6 % , 
    3) przy 4 osobach w rodzinie                -   9 % , 
    4) 5 i więcej osób w rodzinie                - 12 % , 
        – minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Radę    
        Ministrów.  
3.Do członków rodziny, o której mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie 
   z nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci pozostających na jego   
    wyłącznym utrzymaniu. 
4.Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącego takŜe nauczycielem, stale z nim   
   zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości  
   określonej w ust.2. MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im  
   wypłacał ten dodatek. 
5.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela,  
    a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek.     
    Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz. 
6.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi: 
   1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu  
        mieszkalnego, 
   2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel  
       złoŜył wniosek o jego przyznanie. 
 7.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy,  
    a takŜe w okresach: 
    1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 
    2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
    3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej  
         słuŜby wojskowej; w przypadku jednak, gdy nauczycielem powołanym do  
         słuŜby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie  
         dłuŜej niŜ do końca okresu, na który umowa była zawarta, 
    4 ) korzystania z urlopu wychowawczego. 

                                                                      

                                                                  §18. 
 

Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło 
wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem. 

                                                                   § 19. 

Nauczyciel, któremu dodatek jest wypłacany, obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie 
pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę prawa lub zawieszenia jego wypłacania.                                                                                                                       



                                                                  § 20. 

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 
dodatku za kaŜdy dzień. 

                                            

                                                Dodatek za wysługę lat  

                                                                   § 21. 

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości i na zasadach określonych 
art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.                                                               

                                                                   § 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

                                                                   § 23. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi  w Ŝycie  z dniem 1 stycznia 2009 r. 

 

                                                                                      Przewodniczący obrad 

           Jan KałuŜny 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr XXVIII/160/ 2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 21 listopada  2008r. 

 
w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia 

podatku rolnego na 2009 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r., Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, 
 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, 
poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art.6 ust.3 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 
191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747 oraz z 
2008r. Nr 116, poz.730),  Rada Miejska w Ujeździe  uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

    
ObniŜyć z kwoty  55,80 zł  za 1 q do kwoty 44,64 zł  za 1 q średnią cenę skupu Ŝyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta 
za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. (M. P. Nr 81, poz. 717)  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. 
 
 

 
                                                                                               Przewodniczący obrad 
 

                                                                       Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uchwała Nr XXVIII/ 161/2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 21 listopada 2008 r. 

                                           
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych  
oraz zwolnień  

 
         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 
2004r.,  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, 
poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844, 
Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828,Nr 251, poz.1847 
oraz z 2008r. Nr 93, poz.585 i Nr 116, poz.730) Rada Miejska w Ujeździe uchwala,  
co następuje:  
 

§ 1 
 
1.Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości: 
     
  1) od gruntów: 

 
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób    
     zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
      -  0,67 zł od 1 m2  powierzchni, 

         
        b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  
             – 3,51 zł od 1 ha powierzchni, 

 
        c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku         
             publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni, 
 
 2) od budynków lub ich części: 

 
      a ) mieszkalnych  - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

            
            b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków                                                              
             mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
             – 17,83 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu         
     kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,32 zł od 1 m2 powierzchni        

             uŜytkowej, 
 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  
     zdrowotnych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni 

             uŜytkowej, 



 
        e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku 
             publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 5,98 zł od 1 m2 powierzchni     
             uŜytkowej; 

 
   3) od budowli  – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3 - 7 
wyŜej  
      cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
      w tym od budowli w postaci urządzeń wodociągowych w rozumieniu przepisów ustawy  
      o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
      - 0,5 % ich wartości  określonej na podstawie art.4  ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 wyŜej 
cytowanej  
      ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
 

§ 2 
                    
 Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
 
1. Grunty i budynki stanowiące mienie komunalne, a nie oddane w posiadanie zaleŜne. 
2. Grunty i budynki, będące w posiadaniu stowarzyszeń i fundacji prowadzących 
    działalność w zakresie opieki społecznej, zdrowia, kultury fizycznej oraz ochrony 
    przeciwpoŜarowej, z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. 
3. Grunty, budynki i budowle słuŜące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
4. Grunty i budynki słuŜące do poboru, uzdatniania i zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 
§ 3 

 
  
    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

 
§ 4 

  
   Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XIVI/80/2007 z dnia 09 listopada    
2007r. 
    w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień. 

 
§ 5 

 
    Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
    Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. 
 
 
 
                                                                                   Przewodniczący obrad 

                                                        
                                                    Jan KałuŜny  

 
 
 
 

 



Uchwała Nr XXVIII/162/ 2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 21 listopada  2008r. 

 
w sprawie obniŜenia średniej ceny sprzedaŜy drewna dla obliczenia 

podatku leśnego  na 2009 rok 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r., Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, 
 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, 
poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art.4 ust.5 
ustawy z dnia  
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, 
poz.1826, 
z 2005r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484, z 2006r. Nr 245, 
poz.1775, 
Nr 249, poz. 1825 oraz z 2008r. Nr 116, poz.730),  Rada Miejska w Ujeździe  uchwala,  
co następuje: 
 
                                                                         § 1 
    
ObniŜyć z kwoty 152,53 zł  za 1 m3 do kwoty  122,02 zł  za 1 m3 średnią cenę sprzedaŜy 
drewna, obliczonej według średniej ceny  drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały 2008r.,  określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 października 2008r. w sprawie średniej ceny sprzedaŜy drewna, 
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały 2008r. 
 (M. P. Nr 81, poz. 718 ). 
 
                                                                          § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
                                                                          § 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. 
 
 
 
                                                                                               Przewodniczący obrad 
                                                                                                   Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr XXVIII/ 163/2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 21 listopada 2008 r. 

                                           
 

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki  opłaty targowej 
oraz zwolnień  

 
         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 
2004r.,  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, 
poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art.19 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844, 
Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847 
oraz z 2008r. Nr 93, poz.585 i Nr 116, poz.730) Rada Miejska w Ujeździe uchwala,  
co następuje:  
 

§ 1 
 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 40 zł. 
 

§ 2 
 

 1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaŜ prowadzoną podczas festynów i jarmarków  
    o charakterze charytatywnym i promującym kulturę, organizowanych przez: 
 
    1) samorządowe instytucje kultury, 
    2) parafie i inne osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów  
       i związków wyznaniowych. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. 
 
 
 

                                                                      Przewodniczący obrad 
                                                                         

                                                                       Jan KałuŜny 
 

 

 



 
Uchwała Nr XXVIII/164/2008 

Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 21 listopada 2008 roku 

 
 
 

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków  
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, 
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 
poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
 

Zatwierdza taryfy cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków dla wszystkich odbiorców z terenu gminy Ujazd, korzystających z urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Ujeździe, zgodnie ze złoŜonym wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
 

§ 3 
 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01.01.2009 roku do dnia 
31.12.2009 roku. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
          Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 
 



 
Ujazd 20.10.2008r. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                                     
                        47-143 Ujazd 
                          ul. Skargi 1 

 
 

 
 

BURMISTRZ UJAZDU 
                                                                                   
 
 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE  
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD Ę  

I ZBIOROWE ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW  
 
 
 Zgodnie z art.24 ust.2 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe 
przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków dla odbiorców na terenie Gminy Ujazd korzystających z urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na okres od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009r. 
 
PowyŜsze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 czerwca 2001r.o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 
123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla 
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na terenie gminy Ujazd. 
 
 
 
Załączniki: 
 
1.taryfa  
2.tabele od 1 do 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                       Załącznik nr 1 
 

TARYFY I CENY OPŁAT ZA DOSTAW Ę WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW  
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1 Niniejsza taryfa obowiązuje odbiorców obsługiwanych przez zakład budŜetowy – 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, zwany dalej 
„sprzedawcą”. 
 
1.2  Taryfa zawiera rodzaje oraz wysokości: 
 
1.2.1 Ceny za dostawę wody 
1.2.2 Ceny za odbiór ścieków 
1.2.3 Opłat abonamentowa za utrzymanie w gotowości przyłącza wodociągowego 
1.2.4 Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 
1.3 Taryfa uwzględnia  
 
1.3.1 Ustawę z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy. 
1.3.2 Ustawę z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229) 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. z 2002r. Nr 203, 
poz. 1718) 
1.3.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz. 70) 
1.3.4 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie 
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczenia za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków(Dz. U. z 2006r. Nr 127, 
poz. 886) 
 
1.4 Taryf ę stosuje się do rozliczeń z odbiorcami stosownie do zakresu świadczonych 
usług i zawartych umów oraz w zakresie nielegalnego poboru wody i nielegalnego 
zrzutu ścieków. 
 
1.5 Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatek od towarów i usług. 
 
1.6 Rozliczenie oparte na wskazaniach urządzeń do pomiaru zuŜycia wody i ścieków, 
dokonywane są z dokładnością do 1 m3 
 
 
2. DEFINICJE 
 
 W taryfie uŜywa się następujących pojęć, które są zgodne z definicjami określonymi 
w ustawie i rozporządzeniu taryfowym. 
 
Taryfa  – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania  
Dostawa wody – wielkość wyraŜona w jednostkach pienięŜnych, którą odbiorca usług jest 



zobowiązany zapłacić zakładowi wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1m3 dostawę wody; do 
ceny dolicza się podatek od towarów i usług – VAT, w wysokości określonej odrębnymi 
przepisami 
Wodomierz – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na kaŜdym 
przyłączu wody lub ujęciu odbiorcy. 
Odbiorca usług – osoba, która korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie 
umowy zawartej z zakładem wodociągowo - kanalizacyjnym. 
Urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzonych ścieków, 
znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym. 
Odprowadzanie ścieków – wielkość wyraŜona w jednostkach pienięŜnych, którą odbiorca 
usług jest zobowiązany zapłacić zakładowi wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1m3 
odprowadzonych ścieków; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług – VAT, w 
wysokości określonej odrębnymi przepisami 
Opłata abonamentowa – wielkość wyraŜona w jednostkach pienięŜnych, którą odbiorca 
usług jest zobowiązany zapłacić zakładowi wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w 
gotowości przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej w okresie rozliczeniowym; 
do opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 
określonej odrębnymi przepisami. 
 
3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZE Ń ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR 
ŚCIEKÓW  
 
3.1 Odbiorcy za dostarczenie wody, odbiór ścieków i usługi pozostałe rozliczani są według 
cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych 
3.2 Odbiorcy za dostawę wody bez kanalizacji są rozliczani raz na kwartał. 
3.3 Odbiorcy za dostawę wody i odbiór ścieków są rozliczani dwa razy w kwartale. 
3.4 Odbiorcy za zrzut ścieków, posiadających własne ujęcie wody rozliczani są dwa razy w 
kwartale. 
3.5 Odbiorcy posiadający własne ujęcie wody oraz przyłącz z sieci wodociągowej rozliczani 
są dwa razy w kwartale a ilość zrzutu ścieków jest sumowana. 
3.6 W przypadku stwierdzenia błędu w pomiarze lub odczycie wskazań układu 
pomiarowego, które spowodowały błędne naliczenie naleŜności za pobraną wodę lub odbiór 
ścieków, sprzedawca dokonuje korekty wystawionych faktur. 
3.7 Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności 
ustalonych na najbliŜszy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zaŜąda jej zwrotu. 
 
4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZE Ń ZA DOSTAWĘ WODY 
 
4.1 Opłatę za zuŜytą wodę w okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn sprzedanej wody i 
ceny określonej w taryfie dla wody, ustalonej zgodnie ze wskazaniem wodomierza. 
4.2 Opłatę za zuŜytą wodę, w razie braku urządzenia pomiarowego, w okresie 
rozliczeniowym stanowi iloczyn norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz. 70) i ceny określonej w taryfie dla 
wody. 
4.3 Opłatę abonamentową, ustala się na podstawie średnicy urządzenia pomiarowego 
zabudowanego na przyłączu wodociągowym. 
 
5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZE Ń ZA ODBIÓR ŚCIEKÓW  
 
5.1 Opłatę za odbiór ścieków w okresie rozliczeniowym stanowi stosunek 1:1 iloczynu 
zuŜytej wody i ceny określonej w taryfie dla ścieków. 



5.2 Opłatę za odbiór ścieków, w razie braku urządzenia pomiarowego, w okresie 
rozliczeniowym stanowi iloczyn norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz. 70) i ceny określonej w taryfie dla 
ścieków. 
 
6.        BONIFIKATY I UPUSTY ZA NIEDOTRZYMANIE STA NDARDÓW 
JAKO ŚCIOWYCH OBSŁUGI ODBIORCÓW  
 
6.1  W razie niedotrzymania standardów jakościowych zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia dostawca zastosuje bonifikatę ilościową, niezbędną do uzyskania jakości 
wody określonej w w/w rozporządzeniu 
6.2  W razie niedotrzymania standardów jakościowych zawartych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 19.05.1999r (Dz. U. z 1999r. Nr 50, poz.501) odbiorca wyposaŜy własną 
sieć w urządzenia niezbędne do uzyskania prawidłowej jakości ścieków. 
6.3  Zakład wodociągowo-kanalizacyjny zobowiązany jest do udzielenia odbiorcom usług 
informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków.  
6.4  Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków moŜe nastąpić bez 
uprzedniego zawiadomienia odbiorcy w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające 
zagroŜenie dla Ŝycia, zdrowia i środowiska lub uniemoŜliwiające świadczenie usług, w 
szczególności, gdy: 
6.4.1 Z powodu awarii sieci nie ma moŜliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub 
odprowadzenia ścieków 

6.4.2 Dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagroŜenie dla  Ŝycia, zdrowia lub 
środowiska, 

6.5 O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, o którym mowa w ust.2, 
zakład wodociągowo-kanalizacyjny niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELE CEN I STAWEK ZA DOSTAW Ę WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW  
 

TARYFA ILO ŚCIOWA WIELOCZŁONOWA  
 
Stawki opłat za wodę 
 
Cena za dostawę wody zaleŜna od wskazania wodomierza za 1m3  
W dla wszystkich odbiorców  2,60zł  
Miesięczna opłata abonamentowa w wysokości: 
 a)   4,00 zł dla wodomierzy o średnicy od 15 do 20 mm włącznie 
 b) 15,00 zł dla wodomierzy o średnicy od 25 do 40 mm włącznie 
 c) 25,00 zł dla wodomierzy o średnicy od 50 do 80 mm włącznie 
 d) 30,00 zł dla wodomierzy o średnicy od 100 i więcej mm 
 
W1 2,60zł/m3 + 4,00zł/m-c dla wodomierzy o średnicy od 15 do 20 mm włącznie 
W2 2,60zł/m3 + 15,00zł/m-c dla wodomierzy o średnicy od 25 do 40 mm włącznie 
W3 2,60zł/m3 + 25,00zł/m-c dla wodomierzy o średnicy od 50 do 80 mm włącznie 
W4 2,60zł/m3 + 30,00zł/m-c dla wodomierzy o średnicy od 100 i więcej mm 
 
 

TARYFA ILO ŚCIOWA WIELOCZŁONOWA  
 
Stawki opłat za odbiór ścieków 
 
Cena za odbiór ścieków zaleŜna od wskazania wodomierza w stosunku 1:1 za 1m3 

S  dla wszystkich odbiorców 4,10zł  
 
Miesięczna opłata abonamentowa w wysokości: 
 a)   4,00 zł dla wszystkich odbiorców 
 
S1 4,10 zł/m3 + 4,00zł/m-c dla wszystkich odbiorców 
 
 
OPŁATY ZA DODATKOWE USŁUGI  
USŁUGI DODATKOWE  
 
8.1 Stawki zryczałtowane 
 
8.1.1 Opłata za odcięcie dostawy wody     50,00zł 
8.1.2 Opłata za przywrócenie dostawy wody   50,00zł 
8.1.3 Opłata za odcięcie moŜliwości zrzutu ścieków   50,00zł 
8.1.4 Opłata za przywrócenie moŜliwości zrzutu ścieków  50,00zł 
 
Podane stawki w usługach dodatkowych są stawkami netto, do których naleŜy doliczyć 
obowiązujący podatek VAT. 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

Tabela 1 Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku z 
cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę 

Wyszczególnienie Taryfa 
obowiązująca 

Taryfa nowa Zmiana  

% 

4/3 

 

l.p. Taryfowe 
grupy 

odbiorców 
usług   

 

Rodzaj cen i stawek opłat  Wielkość cen i stawek opłat  

0 1 2 3 4 5 
1 Grupa 1 - cena wody [zł/m3 ] 

- stawka opłaty abonamentowej 

 

2,50 

3,00 

 

2,60 

4,00 

 

104,00 

133,33 

2 Grupa 2 - cena wody [zł/m3 ] 

- stawka opłaty abonamentowej 

 

2,50 

10,00 

 

2,60 

15,00 

104,00 

150,00 

3 Grupa 3 - cena wody [zł/m3 ] 

- stawka opłaty abonamentowej 

 

2,50 

20,00 

2,60 

25,00 

104,00 

125,00 

 
4 Grupa 4 - cena wody [zł/m3 ] 

- stawka opłaty abonamentowej 

 

2,50 

25,00 

 

2,60 

30,00 

104,00 

120,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabela 2 Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku z 
cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzenia ścieków 

Wyszczególnienie Taryfa 
obowiązująca 

Taryfa nowa Zmiana 

% 

4/3 

 

l.p. Taryfowe 
grupy 

odbiorców 
usług   

 

Rodzaj cen i stawek opłat  Wielkość cen i stawek opłat  

0 1 2 3 4 5 
1 Grupa 1 - cena ścieków [zł/m3] 

- stawka opłaty abonamentowej 

 

3,50 

3,00 

4,10 

4,00 

117,14 

133,33 

      
      
      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3 Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów 
 

 

Przychody - 
wykonanie 

 

Niezbędne 
przychody 

 

l.p. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

 

Rok obrachunkowy 
poprzedzający 
wprowadzenie 

nowych taryf w [zł] 

Rok 
obowiązywania 
nowych taryf  

w [zł] 

0 1 2 3 

Zaopatrzenie w wodę 
 

  

1) Koszty eksploatacji i utrzymania  
 

 
 

3020 Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń 
 

304,32 500,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
 

135.127,79 148.650,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
 

7.170,49 9.700,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczn 
 

19.037,52 20.900,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 
 

2.692,34 3.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 
 

44.459,52 50.000,00 

4260 Zakup energii 
 

54.623,61 65.600,00 

4270 Zakup usług remontowych 
 

2.602,86 5.200,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 
 

139,80 150,00 

4300 Zakup usług pozostałych 
 

23.972,11 27.500,00 

4350 Opłaty za usługi internetowe 
 

100,36 120,00 

4360 Opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. Komórkowej 
 

1.086,81 1.800,00 

4370 Opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. Stacjonarnej 
 

1.252,13 1.500,00 

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 
 

154,10 200,00 

4430 RóŜne opłaty i składki 
 

14.362,38 20.000,00 

4440 Odpis na zak. fund. świadczeń socjalnych 
 

2.895,07 3.200,00 

4480 Podatek od nieruchomości                -     0,5% 
 

14.339,00 23.000,00 

4580 Pozostałe odsetki 
 

136,78 0,00 

4600 Kary i odszkodowania 
 

0,00 0,00 

4740 Zakup materiałów papierniczych 
 

440,55 2.000,00 

6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. BudŜetowych 
 

0,00 0,00 

 
2) Mar Ŝa zysku 
 

0,0 0,0 

 
1. 

 
3) Wartość niezbędnych przychodów 
 

324.897,54 383.020,00 



 

Przychody - 
wykonanie 

 

Niezbędne 
przychody 

 
Odprowadzenie ścieków 

 

 

1) Koszty eksploatacji i utrzymania 
 

 
 

 
 

3020 Wydatki osób. nie zalicz. do wynagrodzeń 
 

1.041,30 1.200,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
 

188.473,84 207.300,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
 

12.963,82 14.300,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 
 

31.641,17 34.800,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 
 

4.845,46 5.300,00 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 
 

28.947,09 30.000,00 

4260 Zakup energii 
 

89.058,37 95.000,00 

4270 Zakup usług remontowych 
 

18.248,68 23.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 
 

174,62 200,00 

4300 Zakup usług pozostałych 
 

14.079,78 18.000,00 

4350 Opłaty za usługi internetowe 
 

769,66 1.000,00 

4360 Opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. Komórkowej 
 

212,64 300,00 

4370 Opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. Stacjonarnej 
 

2.229,32 2.500,00 

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 
 

202,66 300,00 

4430 RóŜne opłaty i składki 
 

22.543,16 25.000,00 

4440 Odpis na zak. fund. świadczeń socjalnych 
 

6.120,37 6.488,00 

4480 Podatek od nieruchomości          -       0,0% 
 

2.248,76 2.500,00 

4580 Pozostałe odsetki 
 

64,01 0,00 

4600 Kary i odszkodowania 
 

0,00 0,00 

4740 Zakup materiałów papierniczych 
 

0,00 200,00 

6080 Zakupy inwestycyjne zakładów budŜetowych 
 

0,00 0,00 

 
2) Mar Ŝa zysku 
 

 
0,0 

 
0,0 

 
2. 

 
3) Wartość niezbędnych przychodów 

423.864,71 467.388,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4 Kalkulacja ceny i stawek opłat za wodę i odprowadzenie ścieków metodą 
alokacji prostej 
 

Taryfowe grupy odbiorców usług l.p. Wyszczególnienie  

 Grupa  

1 

Grupa 

2 

Grupa 

3 

Grupa 

4 
0 1 2 3 4 5 

Zaopatrzenie w wodę     

1) wartość niezbędnych przychodów w 
zł/rok 

W tym: 

  a) Wartość niezbędnych przychodów 
rozliczonych za ilość dostarczonej wody 

  b) Wartość niezbędnych przychodów 
rozliczonych stawka opłaty 
abonamentowej 

 

383.020,00 

 

 

315.460,00 

 

 

67.560,00 

 

 
 
 
 
 

 

2) zuŜycie wody w m3/rok 121.330    

3) liczba odbiorców 1.310 14 6 1 

4) cena 1m3 wody w zł/m3 2,60 2,60 2,60 2,60 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5) stawka opłaty abonamentowej na 
odbiorcę w zł/m-c 

4,00 15,00 25,00 30,00 

Odprowadzenie ścieków     

1) wartość niezbędnych przychodów w 
zł/rok 

W tym: 

  a) Wartość niezbędnych przychodów 
rozliczonych za ilość odprowadzanych 
ścieków 

  b) Wartość niezbędnych przychodów 
rozliczonych stawka opłaty 
abonamentowej 

 

 

 
467.388,00 

 
 
 

411.660,00 
 
 

55.728,00 

   

2) odprowadzenie ścieków w m3/rok 100.405    

3) liczba odbiorców 1.161    

4) cena 1m3 ścieków w zł/m3 4,10    

2 

5) stawka opłaty abonamentowej na 
odbiorcę w zł/m-c 

4,00    

 
 
 
 



Tabela 5 Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z 
uwzględnieniem wielkości zuŜycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania 
nowych taryf w złotych  
 

Taryfowe grupy odbiorców usług l.p. Wyszczególnienie  

 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 
0 1 2 3 4 5 

Zaopatrzenie w wodę     

1) zuŜycie wody w m3/rok 121.330    

2) cena za m3 wody w zł/ m3 2,60 2,60 2,60 2,60 

3) stawka opłaty 
abonamentowej / ilość  

4,00 
 / 1310 

15,00 
 / 14 

25,00 
 / 6 

30,00 
 / 1 

4) przychody wg naleŜności 
za ilości dostarczonej wody 
(cena) w zł/rok 

 

315.460,00 

  
 

 
 

5) przychody wg naleŜności 
ze stawki opłat 
abonamentowych w zł/rok 

 
62.880,00 

 
2.520,00 

 
1.800,00 

 
360,00 

1 

 

 

 

 

 

 

Wartość przychodów w zł/rok 383.020,00    

Odprowadzenie ścieków     

1) ilość ścieków 
odprowadzonych rocznie w 
m3/rok 

100.405    

2) cena usługi odprowadzenia 
ścieków w  zł/rok 

4,10    

3) stawka opłaty 
abonamentowej 

4,00    

4) przychody wg naleŜności 
za ilość odprowadzonych 
ścieków (cena) w zł/rok 

 
411.660,00 

 
 

 
 

 
 

5) przychody wg naleŜności 
za stawki opłat 
abonamentowych w zł/rok 

 
55.728,00 

   

2 

Wartość przychodów w zł/rok 467.388,00 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 6 Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzenie ścieków  
 

Taryfowe grupy odbiorców usług l.p
. 

Wyszczególnienie  

 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 RAZEM 
0 1 2 3 4 5 6 

Zaopatrzenie w 
wodę 

     

Wartość przychodów       

1) w roku 
obowiązywania 
nowych taryf  

    383.020,00

2) w roku 
obrachunkowym 
poprzedzającym 
wprowadzenie 
nowych taryf  

    324.897,54

1 

 

 

 

 

 

Wzrost przychodów 
[1.1 :1.2 x 100% ] 

    117,89

Odprowadzenie 
ścieków 

     

Wartość przychodów       

1) w roku 
obowiązywania 
nowych taryf 

    467.388,00

2) w roku 
obrachunkowym 
poprzedzającym 
wprowadzenie 
nowych taryf  

    423.864,71

2 

Wzrost przychodów 
[2.1 : 2.2 x 100%] 

    110,27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała Nr XXVIII/165/2008 

Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 21 listopada 2008 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, 
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 
poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
 
Zatwierdza taryfy cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie wsi 

Olszowa z przysiółkiem Janków oraz wsi Klucz, na okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 
dnia 31 grudnia 2009 r., zgodnie ze złoŜonym wnioskiem, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2009 roku. 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
 Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leśnica, 22 października 2008 r. 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE  

TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  

 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy przedkłada wniosek  

o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie wsi Olszowa  

z przysiółkiem Janków oraz wsi Klucz na okres od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 

grudnia 2009 r.  

 

PowyŜsze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

 

Ceny zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla 

prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 

prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
 
 
 
 

Burmistrz Ujazdu  
ul. Sławięcicka 19 

47-143 Ujazd 
 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej 

47-150 Leśnica 
ul. Kościuszki 5 



 
 
 
 
 
 
 
 

TARYFA 
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leśnica – październik 2008 
 
 
 
 
 
 



1. Informacje ogólne 
 

1.1. Niniejsza taryfa została opracowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Leśnicy. 

1.2. Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający: 

a) uzyskanie niezbędnych przychodów, 

b) ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, 

c) eliminowanie subsydiowania skrośnego, 

d) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego uŜytkowania wody, 

e) łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat. 

1.3.  Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych świadczonych 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie wsi Olszowa z przysiółkiem Janków 

oraz wsi Klucz z wyłączeniem odbiorców hurtowych. 

 

2. Taryfowe grupy odbiorców usług 

 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych, dokonano podziału 

odbiorców usług na następujące taryfowe grupy: 

� W1 – gospodarstwa domowe o poborze wody do 10m3 kwartalnie, 

� W2 – gospodarstwa domowe pozostałe, 

� W3 – odbiorcy pozostali w tym woda dla celów gospodarczych i podlewania. 

 

Dla odbiorców, u których występują dwie grupy taryfowe, stosuje się jedną opłatę 

abonamentową według dominującego zuŜycia (przekraczającego 50% całkowitego). 

Zakwalifikowanie odbiorcy do grupy taryfowej W 1 lub W 2 następuje na podstawie 

średniego zuŜycia wody z czterech kwartałów poprzedzających wprowadzenie nowej taryfy. 

 



3. Rodzaje i wysoko ść cen  i stawek opłat  

 

3.1. Tabela opłat za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

DOSTAWA WODY 
Symbol 
taryfy 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka netto Jednostka 

Cena za dostarczoną wodę  2,52 zł/m3 

W1 
Gospodarstwa domowe o 
poborze wody do 10m3 
kwartalnie Opłata abonamentowa 3,00 zł/m-c 

Cena za dostarczoną wodę  2,52 zł/m3 

W2 Gospodarstwa domowe 
pozostałe Opłata abonamentowa 5,00 zł/m-c 

Cena za dostarczoną wodę  2,52 zł/m3 

W3 
Odbiorcy pozostali w tym woda 
dla celów gospodarczych i 
podlewania Opłata abonamentowa 9,00 zł/m-c 

 
 
 
 
 
3.2. Podane ceny i stawki opłat są stawkami netto, do których naleŜy doliczyć 

obowiązujący i naleŜny podatek od towarów i usług. 

 


