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Odpowied zi na zapy tania
Wolne wnioski, pisma do
Zamknipcie Sesji.

Skarbimierz- Osiedle, dnia 2l czerwca 2013r,

Fan(i)

Na podstawie art, 20 ust,1 ustawy z dnia
gminnym Q,t,DzJJ,z20I3r,poz,594) zw olu j e Sesjg
sip w dniu 28 czerwca 2013r.(pi4tek) o god,z.l200 w Domu

8 marca 1990ro samorzqdzie

Rady Gminy, ktora odbEdzie

Ludowym w Kruszynie,

Porzadek obrad;

1, Ofwarcie sesji.
2, Przy jpcie porz4dku obrad,

,2073r,

w gminie.

2) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele p,w, Matki Boskiej Krolowei
Polski w Zwanowicach;

3) przyznania dotacji na roboty budowrane przy ko$ciele p,w, Matki Bokej
R6zaricowej w pgpicach;

4) ustalenia wynagro dzenia W6jtowi Gminy Skarbimie rzpanuAndrzejowi pulitowi;
5) szczegolowych warunkow przyznawania i odplatnosci za ustugi opiekuricze i

sp e cj al i sty czn e uslu gi op i ekuri c ze, z w ylqczeni em sp e cj al i sty czny chuslug
opiekuriczych dla os6b z zaburzeniami psychic znymt $az szozegolowe warunki
czEsciowego lub calkowitego zwolnienia od opat, jak rownie z trybich pobierania,

8,

9,

10,

radnych i soltys6w.
Rady Gminy,

Zawiadomienie stanowi po dstaw e
do rwolnienia z pracy ait, 25 ust,'3
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzqdzie
gminnym (,t. Dz,U. z 2013r, poz,594 )

l) rl:]i,I/a i),i,/ r (i2.^ ir.i,
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Pro.lekl

zdnia 21 azerwoa2Ql3 r,
Zafwietdzony pr2e2,,,,,,,,,

U_CHWAI.A NR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RADY GMINY SKARBIMIERZ

z Qnia?l Qzetwca}}l3 r,
I

\y spralyie ,nliany budZetu gminy na Z0l3 r,
i

,,|1109:9*re art'rt.::l'i$r 
1,rr:?y,ll,,n^i*T,:lelg ll ::: gminnym - (D^rJ,200r r, Nr

r4z poz,l59l;z p62,n, t
r'r' r3i p,, iLl'ii,"i'iufll;^'t^ftlli?#Jilif# i,i:,:,?1_;r:,i:i: ,"fr,.,Jj.r, pi,rrrc_y,r, "JtiL)u

$ 1' wprowadza siE zmia\pw planie doohoof w budzetu gminty na2Qr3 r, wgwszazeg6rnienia, w tymr
rwipkd,za sip dochocly bieLqcel) Dzial 756 . Docho

wydatkl-zwtq;;ilHj,.osdb prawnlch' 
?d 

os6b ftrycz' i od in, iednostek nieposiad,osob, prawnej oraz
I. podatek roiny 56 000,_zl 
i2) Dzial900 - Gospodarka komunalna i octuonl $rodowiska

. dofinansowanje NFOSiGW, WF(
3,Q1Q,-zI

$ 2, Wprowadza sig zmiang w planie

zmnjiejszn sig wydatki 
^/gwszczegdlnienia w tym;

l) Dzial600 - Transporf i l4oznoS ( 30,QOQ,_zl 
i

a) Rozdzial600 J4 - Drogi publiczne powjatovie 5,000,-zl
wydatki maj4tkowe, w fym; 

i

. wydatki inwestycyjne jedn budze,o*r{,l RS Kruszyna
b) Rozdziat 6001 6 . Drogi public zne gminne i 

j Oo,,o 
--/ "'

wydatki majqtkowe w tymr 
i

'wydatki inwesfycyjne jedn, budzetowyih Ro skarbimierz
c) Rozdziat 6Q017 . Drogi wewnEtrzne IQ,00Q,.zt

wydatki maj4fkowe, w fyml
- wydatki inwesrycyjne jedn, budzetowjch Ro skarbimierz

2) Dzial 7 54 . Bezpieczefistwo publiczne i ocl- i

a) Rozdzial 7 s4e s -pozosrara dzialdnos6,;;i:;tt'wpo2arowa 
r 

'',000'-z',r
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- wydatki jnwestycyjne jedn budzetowych RO Skarbimierz

4)Dzial92l - Kultura i ocftona dziedzictvta narodowego 25 000,.2t

a) Rozddal 92 I | 6 - B iblioteki 25,000,-z!

wrydatki maj4tkowe w rym I

- dotacja

zwiqksza sip wydatkl

1) Dziat754-Bezpleczieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpolarowa 36 000,-zl

a) Rozdziat 15416 - Straz gmin-na 36 000,-zt

wydatki bielqce w fym r

. wydatki zw , z rea), ich statutowy ch zadah

2) Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 184,500,-zl

a) Rozdzial 90019 - Wpiywy iwydatki zv't, zgramadz,drodk6r.v zoplat ikar za korzystanie ze $rodowiska
)25,000,-zl

wydatki bielqce w tym i

" wydatki zw, z reaL ich statutowy ch zadah

b) Rozdziai90004 - Utrzymanie zieleniw miastach igminach 59,500,-zt

wydatki maj4tkowe, w tym;

- wydatki na zakupy inwesfycyjne jedn,budzet RO Skarbimierz

3)Dziat 921-Kultura iochrona dziedzictwa narodowego 108 000,-zt

a) Rozdzial 921 | 6 - B i blioteka 83,000,.21

wydatki bieLqce w lymr

- dotacJa

b)Rozdziat 92109 - Domy ioSrodki kultury, $wietlice ikluby 5,000,-z+.

wydatki b)eLqce, w tym:

" wydatki zw,zreal, ich statutowychzadal

c) Rozdzial 92120 - Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami 20 000,-zl

wydatki biez4ce, w f/m:

- 00lacJa

Yazem 239,000,-zl

$ 3' Wprowadza siE zmiang do uchwaty ru XXIII/I5312012 z I'7,X1L2012 r, w sprawie uchwalenia budzetu na
2013 r, wg treici jak nizej:

-w$ l,,Ustalasiqdochodybudzetunarok2013wlqcznej kw0c1e44,636,057,2721,,

- w $ 2 "Ustala siq wydatki budzetu na rok 2013 w tqcanej kwocie 47,935,293,27 zl"

'w $10 "Uslala siq plan dochod6w wtasnych jednostki budzetowej i wydatk6w nimi
w wysokodojr l) dochody 80 863 zl2)vrydatki 80 863 zl ,

sfinansowanych

'w $11 "Ustala siq zakres i kwoty dotacji z budzetu gminy o tqczne) wysokodci 2,848,966,-zl zgodnie
zzalqcznikiern nr 8"

$ 4, Wykonanie uchwaty powierza siE Wdjtowi Gminy Skarbimierz.

$ 5 Uchwata wchodzi w Lycie z dniem podjEcia

Idr MUCWR-DAJBN.GSCVB.ZNEMH. AKSME, Proiekr Jrr0na /



zat4cznik nr 8

Dotac1e z budzetu Gminy na 2O1B r,

Dla jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznvcn
Dzial,
Rozdzial wyszczegdln ienie Przeznaczenie

Plan
na 2073 r

DOTACJA CELOWA

921t92116 Gminna Biblioteka w Skarbimierzu . statutowa dzialalno$C Gminnej Biblioteki
w Skarbimierzu * wydatki nraj4tkowe

222,200

92v92195 S tarosfwo Powiatowe Brzew g . dofl nansowan ie Powiatowego t<onserwatora
Zabs,tkow

2,900

92U92116
DOT, PODMIOTOWA

Gminna Biblioteka w Skarbimierzu ' statutowa dzialalnoid Grninnei Biblioteki
w Skarbimierzu zadania biezace i85 9s0

900/9000 1

DOT. PRZEDMIOTOWA

doplata do $ciekdw komunalnych

Lwyrdwnanie r62nioy kosztu
wlasnego sprzedanyoh uslug, a

cenq sprzedMy okre$lonyoh uchwalq
Rady Gminy zprzyjmowania dciek6w

120,500 m3 x2,?1 zl = 328,960,.21
328,960

Razem dotacie 1,3 40,010

Dla jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznvch

801/80104

DOT. PODMIOTOWA

Doh.nansowanie koszt6w przedszkola
z Ffi., uczEszczania dzieci z terenu gminy

-zadanie wlasne gminy w zakresie opieki nad
dziedmi powyzej lat 3

734,4s6

01 0/0 109 s DOTACJA CELOWA
Dofinansowanie zadah z zalsesu rohichrya - 0cnr0na ptrltody na terenie gminy

2 000

85 i/85153 Dofiransowanie fundacji w zakresie
przectw dzralan i a narkom an i

. program przeciwdzialania narkomani na
terenie gminy

36 000

8s3/85305 Dofmansowanie kosztdw Zlobk6w z tyt,
uczpszczania dzieci z lerenu gminy

. zadanie wlasne gminy w zakesie opieki nad
dziedmi do lat 3

86 400

853/8s306 Dofi nansowanie kosztdw klubdw
dzieciqcych z ff., uczgszczania dzieci z
terenu gminy

'zadanie wlasne gminy w zakresie opieki nad
dziedmi do lat 3

Parafie Rzymsko-Katoliokie na terenie
gmtny

- dollnansorvan ie remont6w cmen(arzy

921192120 DoflLnansowanie zabylkdw sakralnych
znajdujqce siq na terenie gminy

. prace rem0ntowe lub robofy budowlane
na oblektach zabytkowych

3s9 500

926t92605 Organ izacj e po44ku publicznego
wylonione w konkursie zgodnie z ustawq o
po44ku publicznym i wolontariacie

. program wspotpracy z organizacjami
pozarzqdowymi rv ramach realizacji
zadai publioznych Crniny w zakresie
rozwoju kultury fizycznej i sportu

Og6temdotacje (l+ll ) 2,906,966



_ UZASADNIENIE
Do uchwaly zmieniajqc.fnijo:j.t gminy na 2013 r,

Zmiany w uchwaie znieniaiqcej budzetgminy na 2013 r, dotyczq w szczegolnosci:

1 Zwiqkszenia dochodow o kwotq 239 000 zlw tymz tytulu;

67 2OQ zl,(wykonanie za 5 m-cy 6g%)

,Kwote 193 000 zt,

Skarbimierza Osiedle o kwote

te gZ1l0g zt, w rym z rytutur
e 36 000 zl

uwaniem qi!?rly o kwotg 128 OOO zt,zakup kosiarki skarbimier. o.i.oL na kwotq 5g 500 zrna energiq erektrycznq domu rudowego w solectwrezl,

tolickiej w Baegu na roboty budowlane przy koScielezl,
bie2qce zwiqz?n? z organizacjq potkolonii w sorectwachra GBp na wydatki bielqc;e zapranowane przezsolectwo
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Uchwala Nr",,,
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia ,,,,,2013 r,

w sprawie; WzU,.yynla^dg?gji na roboty budowlane pr.zy ko$cieleIfu6lowej polski w Zwanowicach

Kwota dotacji wynosi 1g 000,00 zt

Wykonanie uchwaly powrer.zrL sie

$3

Wo jtora,i Gminy Slcar,bimierz,

Uchwala wchodzi w Lycie z clniem podjqcra,

$2

$4

Projekt &,

p,w, Matki Boskiej

$1
Przyznaje sig dotacjg na
oo re;estru zabytk6w dla
renowacjq zabytkowego koSc
zaKreste wykonania clol<umelt

,nti( *



UZASADNItrNIE

Wniosek o ptzyznanie dotacji na loboty. budowlane w ko6ciele w Zwanowicach

zloizyla Parafia Rzymskokatolicka w iSuszynie, Slodki finansowe na rcahzaclE zadania

znaj dujqp okryci e w b udzecie Gminy S karbimierz,

Uctrwala'w przedmiocie udzielenia dotacji na rcahzaciE okreSlonego we wniosku zadania

stanowii bed2i6 podstalvE do zawarcia z Parufiq Rzymskokatolick4 w Kluszynie umowy o

udzielenie dotacji,



lrl/ il'I ; f:{ Ir,4 I lV y 
{.j Kll.f f, []jf tyi I 11,.i ;1
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Kwota dotacjj wynosi 40 000,00 zl,

Wykonanie uchwaly powier,za sig

Uchwala wchodzi w Lvaie.z Ani^* . ,, 
$ 4

zycie z dniem podjEcia

UchwalaNr,,,,,,,,,,,, Pr,ojekt

Yjf, r"''ny 
st<a rb irn ierz

ffffffff rrrrr20T3 r,

w sprawie;p'fiJ[r^J#i:YlH,nr 
oborv budow]ane przy kosciere p,w, Matt<jBozej

Na podstawie ar
g't, Dz,lJ, z 201 ca 1990 rol<u o sarnol,,lu

,, i'liY^3 
o,':2 3' uP #;;'otnr 

i na Ym

z ,::jl;g:i:;:,::::J:il]"i::f^
, J ?j:ffi I :',ffi'_: rui:;; W;iT;in,;i? f,iji,,

rbirnierz uchwaia, co nastgpujel

$1

;i.i;:?i; l'i:#':lt ch przv zab541<tt wpisanym

fr1ffi tr#J#'ffi :iii'7,y)ff#,::trJ$,:t

$2

O^
9J

Wditowi Grnin' e1-._J "_,,r u,rrr.ry ;rat,bjmierz,



UZASADNIENIE

roboty budowlane w ko$ciele w pEpicach
odki finansowe na rcalizacjEzadania ziajdujq

reallzacjp okreSlonego we wniosku zadania
fi4 Rzymskokatolick4 w Brzegu umowy o
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uchwala Nr,,,,,, i,,,,,,,. 
Projekt

Rady Gminy Skarbimierz
z dniaf rr ?r I r,, rrr rrrrf r rrr,rr r r r}01,3y,

ustalenia wynagrod zenia W6jtowi Gminy Skarbimierz
Panu Andrzej owi pulitowi

Na podstawie afi, I B ust 2 p,z ustawy z dnia B marca r 990r,o samorz4dzie sminnym 0,t, Dz,rJ, z 2013'r, poz,sg4.) oraz Rozporuqdzenia RadyMinistrow z dnia 18 marci zoog toLu * ,pru*i, zasad wynagradzaniapracownik6w

;?ff;fr[1]r'n 
( Dz,rr, z 200er, Nr 5b, poz,3e| z p61i,zm, ) Rada Gminy

uchwala co nastEpuje;

$1

Skarbimierz panu Andrzejowi pulitowi -
nych stawek wynagr odzenia zasadniczes.o

- wynagrocizenie zasadnicze w kwocie 5900,00 zt;
- dodatek funkcyjny w kwocie 1900,00 zI;
- dodatek za wyshlgg lat w wysokosc i 20% wynagrodzenla zasadniczego tj 1 1g0,002t;

' dodatek specjalny w wysoko sci 4oo/o.rqcznego wynagrodzenia zasadniczegoi dodatku funkcy;nego tj, 3I20,OQ zl;

$2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjEcia i obowiqzuj e pruezol<res kadencji wojta



Uzasadnisnie

Gmina Skarbimierz system alycznie zwrpksza dochody wlasne, a rdwniez pozyskuje

znaczne $rodki finansowe w formie dotacji'

Poziom wykonanych inwestycj i jest powyzej $redniej wojewodzkiej,

w 2oI2 roku zostal wykonany najwiEkszy budzet w okresie istnienia gminy,

a na inwestycje wydano ponad 9 mln ztotych'

w zwiqzku ze zvrtEkszeniem dochod6w i wydatkow zwlpkszyl'a siE odpowiedzialnosd

w6jta, a wynagrodzenie nie bylo regulowane na obecnq kadencjq, a jedynie byio

przed\u?me z Po1ruedniej kadencj i,

W zwiqzku z ost4ganiem dobrych wynikow finansowych wnioskuje siE o ptzyznanie

W zszego wynagro d zenl'a d I a Woj ta Gminy S karb imierz'
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r,vu,fl,, liparlskin PROJEKT

ucHWAIA NR,,,,..,...
RADY GMINY SKARBIMIERZ

z dnia 2013 r.

w sprawie s.zc.zegolovvych warunk6w przyznawania i odplatnoSci za uslugiopiekuricze ispecjalistyczn.e ustugi opiekuricze',zwylqcieniem rprr.irfirtyrrny6h
uslug opiekuriczych dla os6b zzaburzeniami psychitzirymi ora= rr")ug6tbwe warunkiczg6ciowego lub calkowitego zwolnienia oo oltit, jak r6wni eL tryb jch 'pobierania,

Na podstawie grl 18 ust,2 pkt 15, art,40 ust, 1,art,41 ust 1 ustawy zdniag marca
'1 990 fOkU O SamOrzadzie nminnvm /tekci iadnnlifv, f)z I

podstawie ari i7 J:??l?iil ??If,s'J:::';::,'jffi ?a;,^1,=r1:::,:rlri?lo3'.-J:ffJ'
snnlonznai lf\,2 ll =nA4Q. "^t,,, ^^-/o^ -.-t-.-^ i---;- -^ -"-*::- vYvrrrvvJ
epvls,wz-r rc) vrL, v, z 2013r roku poz,1g2 z po2n, zm) Rada Gminy skarbimierz
uchwala, co nastqpuje:

sl
Uslugi opiekuncze,i specjalistyczne uslugi oplekuicze, o ktorych mowa w art b0 ustawy o
pomocy spolecznej przyzn.awane sE z uwzglqdnieniem rozpoznanej sytuacji zyciowej i 

'
potrzeb osoby na rzecz kt6rej ma byc przyznawane swiadczenie

s2

Zakres iwymiar uslug opiekurlczych ispecjalistycznych uslug opiekunczych oraz miejsce ich
6wiadczenia ustala siq w oparciu o:
- ocene sytuacji zyeiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowaozonqna podstawie
wywiadu Srodowiskoweg o,
- ocene mozliwosci zapewnienia opieki przez rodzinq,
- dokumentaciq potwierdzaiqcqstan zdrowia wydanq przez lekarza,

s3

Wysoko6c oplaty za jednq godzinq uslug opiekufrczych i specjalistycznych uslug
opiekuirczych ustala siq na kwotg j5,eQ zl,

s4

l,Korzystajqcy z uslug sqzobowiqzani do regulowania naleznych optat w wysoko6ci
okreSlonej w decyzji administracyjnej,

2, Uslugi opiekuricze i sp i opiekudcze przyslugujq nieodplatnie osobonn,
ktorych dochod nie przek nej zgodnie z ar1., g usi,'t ustawy z dnia 12
rnarca 2004 roku o pomo U,'ziol3 roku poz,l}2 z poln', zn,),

3 Swiadczeniobiorcy, ktorych dochod przekracza kwotq o ktorej mowa w ust, 2
p0noszq optaty za uslugi opieku/rcze I speejalistyczne uslugi opiekulrcze na
zasadach okreSlonych w tabelj:



Doch6d na osobq w
rodzinie w por6wnaniu do
kryterium dochodowego
okreSlonego na podstawie
art, 8 ust, 1 ustawy o
pomocy spolecznejw oh

WysokoS6 odplatno6ci za 1 godzinq uslug
o pieku fi czych i specjalistycznych uslu g opieku fi czych
liczona od ceny 1 godziny uslug ustalonej z
uslugodawcE (w procentach):

os6b samotnvch os6b w rodzinach
do 100 % nieodolatnie nieodplatnie
powv2ei 100 o - 150 % 10% 20%
powvzei 150 % - 200 % 20% 30%
powy2et 200 % - 250 % 30 o/o 40 o/o

Powv2ei 250 % - 280 o/o 40% 50%
powv2ei 280 % - 300 % 50 o/o 60%
powyzej 300 % - 320 % 60% 80%
powvzei 320 % 100 % 100 %

s5

Na wniosek Swiadczeniobiorcy jego opiekuna prawnego lub pracownika socjalnego zwalnia
siq 6wiadczeniobiorcg z ustalonej odplatno6ci za uslugi opiekufrcze lub specjalistyczne ustugi
opiekuncze:
l,calkowicie w przypadku, gdy;
- korzysta z co najmniej z dw6ch rodzajow uslug opiekuflczych - po przedstawieniu dowodu
zaplaty za co najmniej jednq uslugq
- udoku m e ntuj e wystqp ienie zdarze n i a losowe g o,

2, czqiciowo w wysokoici 50 94 wartoici uslugi w przypadku gdy;
- zaistniala konieczno6c ponoszenia oplat za pobyt czionka rodziny w domu pomooy
spolecznej lub oSrodku wsparcia i wszelkiego typu placowkaeh opiekunczo-wychowawczych
j leczniczo-rehabilitacyjnych - po przedstawieniu dowodu wniesienia optaty za pobyt,
- wiqcej ni2 jedna osoba w rodzinie wymaga pornocy w formie uslug opiekuriczych,
- udokumentuje zakupy sprzqtu rehabilitacyjnego,

s6

Uprawnienie do przyznania specjalistycznej uslugi opiekuriczej musi wynikatz
potwierdzonego za6wiadezeniem lekarskim rodzaju schozenia lub niepelnosprawnosci
kwalifikujqcej osobq, na podstawie odrqbnych przepisow, do otrzymania takiej uslugi

s7

Oplata o ktorej mowa w S 5 ust, '1 wnoszona jest na konto Gminnego OSrodka Pomocy
Spolecznej w Skarbimiera) w terminie do '15 dniak*de.'o --'--:- - - - ' !- -'-miesiqca po miesiqcu, w ktorym
wykonana zostata usluga

se

Wykonanie uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy Skarbimierz



s 10

Traci moc uchwara Nr XXrir/,1 u?,3::1l3dy cminy Skarbim ierz zdnia 2e grudnia2004r, w sprawie szczeg6towyct', *riunro* przyznawania i odpiatno$ciza uslugi opiekuficze i specjatilty:rii" ustugi opiekuricze,

$ 11

Uchvla sie uchwaiq Nr XXVil 1,g4r2o13 Rady Gminy skarbimier z z dnia26 kwietnia 2013 r'-ry 
-sqr?wju 

szczeg6lowych,warunko w przyznawania i odpratno6ci zaustugi opiekuhcze i specjalistyczne ultugi opiekuricze,

s 12

,i,'.?y;i1ff['3=J#.i['J'. o. uprvwie 14 dni od dnia osroszenia w Dzienniku Urzqdowym



UZASADNIENIE

W zwiqzku ze zmianq kryterium dochodowego uprawniajqcego do korzystania ze
€;wiadczeh pomocy spolecznej, atak|e konieczno6ciq uaktualnienia odptatno6ci za
ustugi opiekuhcze Swiadczone osobom starszym i niepelnosprawnym niezbqdne jest
uszczeg6lowienie zasad korzystaniaztej formy pomocy, odptatno6ci i zwrotu
wydatk6w,
Natomiast uchwala z dnia 26,04,2013 roku zostala zaskar2ona w trybie prac nadzoru
Wojewody Opolskiego jako naruszaj4ca prawo i musi zostac zmieniona


