
ZARZĄDZENIE NR 328/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 1 LIPCA 2014 R.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej 
w złotych równowartości 30 000 euro.

Na podstawie atr.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz.594 
z póź. zm.) oraz  §12 ust.2  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów zarządzam. co następuje:

§ 1. W Urzędzie Gminy w Świerczowie wprowadza się Regulamin Udzielania Zamówień o wartości 
nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

§ 2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania zasad określonych w regulaminie.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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Załącznik do Zarządzenia Nr 328/2014  

Wójta Gminy Świerczów 

      z dnia 01.07.2014r. 

 

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych 

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto 

 w Urzędzie Gminy Świerczów 

 

 

 

§1 

 

Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro netto, zwany w 

dalszej części Regulaminem, określa zakres, zasady oraz tryb postępowania w ramach działania poszczególnych 

komórek Zamawiającego przy udzielaniu zamówień zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych ( tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późń.zm.)  

Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759 ze zm.).  

 

§2 

Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759 ze zm.).  

Kierownik Zamawiającego - Wójt Gminy Świerczów - uprawniony do reprezentowania Zamawiającego na 

podstawie odrębnych przepisów.  

Wnioskujący - osoba, do której obowiązków służbowych na podstawie odrębnych przepisów, należy dany 

zakres obowiązków.  

Dostawy - nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 

dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.  

Usługi - wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. - tekst jednolity).  

Najkorzystniejsza oferta - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans cen i innych kryteriów 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień z zakresu 

działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu zamówienia nie można z góry opisać w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.  

Roboty budowlane - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późń.zm. a 

także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane za pomocą 

dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.  

Środki publiczne - środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.)  

 

§3 

1. Wydatki obejmujące środki publiczne mogą być ponoszone jedynie na cele w wysokości określonej w 

budżecie Zamawiającego.  

2. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku przestrzegania zasad 

określonych w ustawie o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.Nr 157, poz.1240 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 

44 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wydatki publiczne powinny być dokonywane:  
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     1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,  

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;  

     2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;  

     3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

3. Wydatkowanie środków publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro netto, 

powinno być dokonywane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

Wykonawców.  

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia objęte postanowieniami niniejszego Regulaminu jest jawne. 

Przedmiotowa zasada jawności nie dotyczy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  

5. Obowiązkiem Wnioskującego odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest bezstronne, obiektywne, 

staranne, zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego rozeznanie, zakwalifikowanie oraz 

przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

 

§4 

1. Podstawą do podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane jest plan finansowy na dany rok budżetowy.  

2.Pierwszą czynnością Zamawiającego jest ustalenie wartości szacunkowej zamówienia (bez podatku od 

towarów i usług VAT). Dokumentem potwierdzającym szacowanie wartości zamówienia może być np. notatka 

służbowa, kosztorys inwestorski, wycena robót. Oszacowania dokonuje się z należytą starannością. Kurs euro 

stosowany na potrzeby niniejszego regulaminu to kurs, który ogłaszany jest w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów na potrzeby zamówień publicznych.  

3. Zakazuje się dzielenia zamówienia oraz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania Ustawy 

oraz procedur udzielania zamówień publicznych w niej określonych.  

 

§5 

Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych uregulowano w następujących układzie: 

a) zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości do 2.000 euro netto,  

 b) zamówienia o wartości wyrażonej w złotych równowartości od 2.000 do 5.000 euro netto,  

 c) zamówienia o wartości wyrażonej w złotych równowartości od 5.000 do 30.000  

 euro netto.  

 

§6 

Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 2.000 

euro netto nie stosuje się procedur niniejszego regulaminu.  

§7 

l. Procedurę udzielania zamówienia o wartości wyrażonej w złotych równowartości od 2.000 do 5.000 euro 

rozpoczyna zaakceptowana przez Kierownika Zamawiającego notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku. 

Notatkę sporządza Wnioskujący.  

2.Rozpoznanie rynku może być przeprowadzone telefonicznie, pisemnie, drogą mailową lub osobiście.  

3.Przy zamówieniach o wartości wyrażonej w złotych równowartości od 2.000 do 5.000 euro na dostawy i usługi 

zawiera się umowę lub sporządza zamówienie w formie pisemnej. W przypadku zamówień na roboty budowlane 

zawiera się umowę w formie pisemnej.  

4. Do wystawionej faktury za realizację zamówienia, należy dołączyć notatkę z rozeznania rynku oraz 

zamówienie lub umowę, jeżeli były sporządzane.  
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§8 

1. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości wyrażonej w złotych równowartości przekraczającej 5.000 do 

30.000 euro rozpoczyna zaakceptowany przez Kierownika Zamawiającego wniosek kierownika referatu  lub 

osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

2. Dla zamówień o wartości wyrażonej w złotych równowartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro 

przeprowadza się pisemne rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców, która 

zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty ( co najmniej 3 ).  

Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta należy przekazać w formie elektronicznej, faksowej, listownej, 

osobiście wraz potwierdzeniem odbioru.  

Wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.  

3.Po otrzymaniu ofert wykonawców, Wnioskujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z 

przeprowadzonego rozeznania cenowego, który zatwierdza Kierownik Zamawiającego. Wzór protokołu stanowi 

załącznik nr 4 do regulaminu. 

4. Udzielenie zamówienia jest możliwe w przypadku otrzymania jednej ważnej oferty 

5. Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

6. Z wybranym wykonawca zawiera się umowę w formie pisemnej. 

7. W przypadku konieczności pilnego wykonania usługi lub dostawy oraz ze względu na zaistniałą awaryjną i 

wyjątkową sytuację, której wcześniej nie można było przewidzieć , można odstąpić od przeprowadzenia 

procedury. W takiej sytuacji sporządza się notatkę służbową podlegającą zatwierdzeniu przez Kierownika 

Zamawiającego, którą dołącza się do otrzymanej faktury za usługę lub dostawę.  

8. Dopuszcza się skierowanie zapytania cenowego tylko do jednego wykonawcy w przypadku, gdy zachodzi co 

najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:  

1) zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z uwagi na przyczyny techniczne 

lub przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów;  

2) zamówienie obejmuje działalność twórczą lub artystyczną,  

3) brak jest odpowiedzi ( ofert) ze strony wykonawców na zapytanie ofertowe bądź ogłoszenie 

zamieszczone na stronie internetowej.  

 

9. Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzona jest przez Wnioskującego, który jest 

odpowiedzialny za jego realizację i archiwizację.  
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto 

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie 

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości  

od 2.000 do 5.000 euro 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia 

3. Wartość zamówienia: …………zł (netto) ustalona na podstawie:……………..  

4. Wartość zamówienia w euro …………..przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

………………………….  

5. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia …………………… 

6. Data ustalenia wartości zamówienia ……………………… 

7. Informację dotycząca ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:  

     

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria ( wymienić) Oferowana  

cena netto/brutto 

1    

2    

3    

 

8. Informacje uzyskano w dniu ………………….. 

9. Wybrano wykonawcę nr ……………………..... 

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty ………………………………….. 

 

 

 

 

Notatkę sporządził/a …………………………………. 

 

 

 

 

 

                                                                                     Zatwierdzam do realizacji 

 

                                                       ………………………………. 

                                                  (data i podpis Kierownika jednostki) 
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Załącznik Nr 2  

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto  

w Urzędzie Gminy w Świerczowie  

 

znak sprawy …………………                                ……………………… 

                                                                                    (miejscowość, data) 

 

Wniosek o wszczęcie postępowania na dokonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej o wartości przekraczającej 

5.000 do 30.000 euro. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: ………………………………………………   

                                                      ( nazwa, cechy, ilość, jednostka miary)  

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia ………………………………….  

3.Całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT      netto:………  zł., 

 co stanowi równowartość w euro…………….. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów ………….r. w 

sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

1 euro = ……………… zł   

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu………… na podstawie…………………………   

4. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia ……………………………………..  

5. Nazwa i adres potencjalnych wykonawców zamówienia……………………………………….. 

( w przypadku korzystania z uregulowań zawartych w § 8 ust..8 pkt. 1-3 Regulaminu, należy podać 

uzasadnienie)……………………………………………………………………. 

6. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:  

l. ……………………………………….. 

2. ………………………………………. 

 

7. Źródło finansowania:  

Kwota ............. zł, Dział ……, rozdział ............ §....... 

                                                      …………………………….. 

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam 

 Podpis Skarbnika Gminy  

……………………………. 

   (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

                                                                                     Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody 

(podpis pracownika ds. zamówień publicznych)  

 

                                                                    ………………………………. 

                                                                 ( data i podpis Kierownika jednostki) 
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Załącznik Nr 3 

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto  

w Urzędzie Gminy w Świerczowie 

 

znak sprawy …………………                                                                         ……………………… 

                                                                                    (miejscowość, data) 

…………………………………………… 

(nazwa i adres wykonawcy)  

Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta 

I. Zapytanie cenowe:  

I.l. Zamawiający....................................................  

Zaprasza do złożenia ofert na : …………………………………………………….   

I.2. Przedmiot zamówienia : ……………………………………………………….    

I.3. Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………… 

I.4. Okres gwarancji: …………………………………………………     

I.5. Miejsce i termin złożenia ofert: …………………………………      

I.6. Termin otwarcia ofert ……………………………………………      

I.7. Warunki płatności ……………………………………………….  

I.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : …………………………………………..  

 

Sporządził/a 

…………………………. 

 

                                                                                                  ……………………………………                            

                                                                                               ( data i podpis Kierownika jednostki) 

 

II. Oferta cenowa :  

II.1. Nazwa wykonawcy ……………………………………………      

II.2. Adres wykonawcy ……………………………………………..      

II.3. NIP ……………………………………………………..      

II.4. Regon  ………………………………………….  

      II.5. Nr rachunku bankowego ……………………………………..    

II.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :  

 Cenę netto…………………….  zł ( słownie złotych) ……………………  

 Podatek VAT............................ zł (słownie złotych ) …………………….   

 Cenę brutto ………………….. zł ( słownie złotych ) ……………………    

II.7. Okres gwarancji .............................................  

II.8. Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń  

 II.9.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ……………….. 

 II.10.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym  

 

 

…………………………………….. 

( data, podpis, pieczątka  oferenta) 
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Załącznik Nr 4 

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto 

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie 

  

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro  

 

1. W celu udzielenia zamówienia na: …………………………………………………………….. 

Przeprowadzono rozeznanie cenowe 

2.W dniu ……………  zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez 

rozesłanie/dostarczenie osobiste zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, który stanowi integralną część 

niniejszej dokumentacji. 

3. W terminie do dnia ……………. do godziny ……..  przedstawiono poniższe oferty: 

 

L.p Nazwa wykonawcy

  

Adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi 

      

      

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

 

……………………. 

 Miejscowość, data 

 

 

 

   Sporządził/a 

……………………. 

     

      

 

 

 

 

………….…………………………….. 

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam 

(Data i podpis Kierownika jednostki)  
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ZARZĄDZENIE NR 329/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 4 LIPCA 2014 R.

w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2014 roku.

Na podstawie art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885, zm. poz. 938, poz. 1646 , z 2014 r. poz. 379) Wójt Gminy  Świerczów zarządza co następuje:

§ 1. Dokonania określonych zmian w budżecie gminy  zgodnie z załącznikiem  stanowiącym integralną część 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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    Załącznik 
     do zarządzenia  Nr 329/2014 

                                                                                               Wójta Gminy  Świerczów 

                                 z dnia 4 lipca  2014 r. 
 

W Y D A T K I    B U D Ż E T U  G M I N Y 
 

Tabela  – wydatki bieżące 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiększenie o 

kwotę w zł 

Zmniejszenie o 

kwotę w zł 

Zadania własne 

926 92601 Wydatki bieżące  

na: 

5 157 5 157 

  1) wydatki jednostek budżetowych 5 157 5 157 

  w tym na:   

  a) wynagrodzenia  5 157 - 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 157 - 

  b) wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

- 5 157 

  4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia  

- 2 000 

  4300 Zakup usług pozostałych - 3 157 

Rozdział 92601 – obiekty sportowe 5 157 5 157 

Dział  926 – Kultura fizyczna 5 157 5 157 

Razem wydatki budżetowe 5 157 5 157 
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ZARZĄDZENIE NR 330 /2014                                
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 9 LIPCA 2014 R.

w  sprawie  powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły 
Podstawowej im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień  nauczyciela 

mianowanego

Na podstawie art. art. 9 g ust.2 w związku z art.91d, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta nauczyciela ( 
Dz.U. z 2014 r. poz. 191)  Wójt Gminy Świerczów zarządza:

§ 1. Powołuję Komisję dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej 
im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień  nauczyciela mianowanego 
w następującym składzie:

1) Pani  Irena Łytka                 - przewodnicząca - przedstawiciel organu prowadzącego

2) Pani  Ewa Szymczak            - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny

3) Pani Teresa Andruszków      - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie

4) Pani  Grażyna Młynarczyk    - ekspert

5) Pani Renata Barbara Dworak - ekspert

§ 2. Po wykonaniu zadania określonego w § 1 Komisja ulega rozwiązaniu.

§ 3. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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ZARZĄDZENIE NR 229 /2014                                 
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 9 LIPCA 2014 R.

w  sprawie  powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela 
Publicznego Gimnazjum w Świerczowie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień  nauczyciela 

mianowanego

Na podstawie art. art. 9 g ust.2 w związku z art.91d, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta nauczyciela ( 
Dz.U. z 2014 r. poz.191)  Wójt Gminy Świerczów zarządza:

§ 1. Powołuję Komisję dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Publicznego 
Gimnazjum w Świerczowie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień  nauczyciela mianowanego 
w następującym składzie:

1) Pani  Irena Łytka                 - przewodnicząca - przedstawiciel organu prowadzącego

2) Pani  Ewa Szymczak            - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny

3) Pani Maria Żołnowska          - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Świerczowie

4) Pani  Grażyna Młynarczyk    - ekspert

5) Pani Renata Barbara Dworak - ekspert

§ 2. Po wykonaniu zadania określonego w § 1 Komisja ulega rozwiązaniu.

§ 3. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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ZARZĄDZENIE NR 332/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 15 LIPCA 2014 R.

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział 
w Świerczowie w 2014 roku

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) oraz § l4 ust 1 lit. a uchwały
Nr XXVII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy 
na 2014 rok Zarządzam, co następuje:

§ 1. Zaciąga się krótkoterminowy kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Świerczowie 
w 2014 roku  na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości
100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100).

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w 2014 roku.

§ 3. Kredyt zostanie spłacony dochodami podatkowymi budżetu.

§ 4. Zabezpieczeniem kredytu będzie:

- wystawiony przez gminę weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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ZARZĄDZENIE NR 333/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 18 LIPCA 2014 R.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im Stanisława Moniuszki 
w Bąkowicach

Na podstawie art.30 ust.1 oraz ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn zm. ) i art. 36a ust. 1, 13 i 14 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn zm.), oraz po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców 
oraz Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im Stanisława Moniuszki w Bąkowicach w uzgodnieniu 
z Opolskim Kuratorium Oświaty w Opolu zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłużam powierzenie Panu Cezaremu Zając stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im Stanisława 
Moniuszki w Bąkowicach na okres 5 lat od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

 

 Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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ZARZĄDZENIE NR 337/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 30 LIPCA 2014 R.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

Na podstawie art. 257, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW zarządza co 
następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 54 596,17 zł
w tym:
Dochody bieżące 54 596,17 zł
z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 46,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 54 596,17 zł
w tym:
Wydatki bieżące 54 596,17 zł
z tego

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 46,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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                                                                                          Załącznik Nr 1  

do zarządzenia Nr 337/ 2014  

Wójta Gminy  Świerczów 

z dnia 30 lipca  2014 r. 

 

D O C H O D Y   B U D Ż E T U  G M I N Y 

 

Tabela – dochody bieżące  

 

Dział Rozdział Paragraf Treść 

Zwiększenie 

o kwotę w zł 

Zadania 

zlecone 
Zadania własne 

852 85213 
Dochody bieżące 

W tym: 
- 550 

  2030 

dotacje celowe otrzymane                        

z budżetu państwa na   

realizację własnych zadań   

bieżących gmin 

- 550 

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej 

- 550 

852 85214 
Dochody bieżące 

W tym: 
- 45 000 

  2030 

dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na   

realizację własnych zadań   

bieżących gmin 

- 45 000 

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
- 45 000 

852 85215 
Dochody bieżące 

W tym: 
46,17 - 

  

2010 

dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na   

realizację  zadań   

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom  gmin) ustawami 

46,17 - 

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe 46,17 - 

852 85216 
Dochody bieżące 

W tym: 
- 9 000 

  

2030 

dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na   

realizację własnych zadań   

bieżących gmin 

- 9 000 

Rozdział 85216 – zasiłki stałe - 9 000 

Dział 852 – Pomoc społeczna 46,17 54 550 

Razem  dochody budżetowe 46,17 54 550 
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Załącznik Nr 2  

do zarządzenia Nr 337/ 2014  

Wójta Gminy  Świerczów 

z dnia 30 lipca 2014 r. 

 

 

W Y D A T K I   B U D Ż E T U  G M I N Y 

 

Tabela  – wydatki bieżące  

 

          Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiększenie             

o kwotę w zł 

Zadania 

zlecone 

Zadania własne 

852 85213 
Wydatki bieżące 

na: 
- 550 

  1) Wydatki jednostek budżetowych - 550 

  W tym:   

  a) Wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 
- 550 

  
4130 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 
- 550 

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej 

- 550 

852 85214 
Wydatki bieżące 

na: 
- 45 000 

  1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 45 000 

  3110 Świadczenia społeczne - 45 000 

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
- 45 000 

852 85215 
Wydatki bieżące 

na: 
46,17 - 

  1) Wydatki jednostek budżetowych 0,92 - 

  W tym:   

  a) Wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 
0,92 - 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  0,92 - 

  2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45,25 - 

  3110 Świadczenia społeczne 45,25 - 

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe 46,17 - 

852 85216 
Wydatki bieżące 

na: 
- 9 000 

  1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 000 

  3110 Świadczenia społeczne - 9 000 

Rozdział 85216 – zasiłki stałe - 9 000 

Dział 852 – Pomoc społeczna 46,17 54 550 

Razem  wydatki budżetowe 46,17 54 550 
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