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UCHWAŁA Nr XXX/119/08
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2005r Nr 249

poz. 2104 z późn. zm) Rada Gminy w Dwikozach
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budŜetu
gminy o kwotę 33.224,44 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 33.224,44 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

Rozdział 85295 Pozostała działalność 33.224,44 zł
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieŜących jednostek sektora
finansów publicznych 33.224,44 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetu
gminy o kwotę 39.227 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 800 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 800 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 25 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa 4.500 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 4.500 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2.400 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.500 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 600 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 1.682 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.682 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.451 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 231 zł
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Dział 750 Administracja publiczna 14.401 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na
prawach powiatu/ 14.401 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
10.000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.101 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 24 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa 4.500 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 4.500 zł
§ 4810 Rezerwy 4.500 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego 10.000
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu
terytorialnego 10.000 zł
§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz
innych instrumentów finansowych, związanych z
obsługą długu krajowego 10.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 6.000 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 6.000 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4.845 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 855 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych 255 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych 45 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 36.606,44 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.700 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne 1.700 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.682 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.682 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 33.224,44 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne 32.414,09 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 810,35 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.800 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
24.800 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.800 zł
§ 4260 Zakup energii 20.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 6.000 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 6.000 zł
§ 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 5.100 zł
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 900 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.420 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 1.420 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1.300 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 120 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 120 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu
gminy o kwotę - 72.451,44 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 800 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 800 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 800 zł

§ 4. Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2008r.
Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVIII/63/08 Rady
Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2008r
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Dokonuje się zmian planu przychodów
i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVIII/63/08 Rady
Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2008r
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Skobel

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Załączniki do uchwały Nr XXX/119/08
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 3a
Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne
nakłady
finansowe

rok
budŜetowy
2008
(7+8+9+10)

dochody
własne jst

kredyty
i poŜyczki

dotacje i środki
pochodzące
z innych źr.*

4

5

6

7

8

9

1

2

3

1.

010

01095

Zakup sprzętu do koszenia poboczy i rowów

28 000

28 000

28 000

2.

754

75412

Zmiana dachu i remont budynku OSP Nowe Kichary

51 000

51 000

51 000

3.

600

60016

Budowa i modernizacja dróg gminnych

1 309 653

1 309 653

297 396

4.

600

60078

Odbudowa drogi gminnej Stary Garbów

79 422

79 422

39 422

5.

600

60078

Odbudowa drogi gminnej w Dwikozach ul. Rzeczna

52 016

52 016

12 016

6.

600

60078

Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Winiary

117 108

117 108

23 428

7.

750

75023

Zakup kserokopiarki

8 784

8 784

8 784

8.

801

80113

Zakup autobusu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

238 000

238 000

138 000

Zakup wyposaŜenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wiejskie przedszkola miejscem
dynamicznego rozwoju dzieci”.

9.

853

85395

10.

921

92109

11.

900

90002

*
A
B.
C.
D.
E.
F.

Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy
wiejskiej Gałkowice
Zakup pojemników do segregacji odpadów
komunalnych

59 000

59 000

10 000

10 000

49 600

49 600

2 002 583

2 002 583

1 012 257

A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10

40.000
Urząd Gminy
Dwikozy
40.000
Urząd Gminy
Dwikozy
93.680
Urząd Gminy
Dwikozy

Urząd Gminy
Dwikozy
100.000

Urząd Gminy
Dwikozy

8.850
Urząd Gminy
Dwikozy
50.150
Urząd Gminy
Dwikozy
Urząd Gminy
Dwikozy
x

49 600
1 061 857

11
Urząd Gminy
Dwikozy
Urząd Gminy
Dwikozy
Urząd Gminy
Dwikozy

10 000

608 046

Jednostka org,
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

332 680

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Odnowa Wsi
Inne źródła: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski w Kielcach
Inne źródła

Załącznik Nr 12
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w złotych
Lp.
l.
II.
1.
III.
1.

Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z opłat za zanieczyszczanie środowiska
Wydatki
Wydatki bieŜące
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
Wydatki związane z ochroną środowiska

Plan na 2008r.
65 766
71 600
71 600
84 507
72 107
49 701
1 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89
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2,

Wydatki majątkowe
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Dwikozy
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

Poz. 1028 i 1029
12 400
12 400
52 859
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UCHWAŁA Nr XXX/120/08
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Dwikozy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166
ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1,
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13,
14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188
ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budŜetu gminy w wysokości
26.092.805 zł,
z tego:
a) dochody bieŜące
20.200.028 zł
b) dochody majątkowe
5.892.777 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
3.663.764 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.663.764 zł,
2. Przychody budŜetu w wysokości
4.949.010 zł, rozchody w wysokości 1.285.246 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
- 140.000 zł,
2) celową w wysokości
- 10.000 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe
- 10.000 zł,
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości
29.756.569 zł,
z tego:
a) wydatki bieŜące
18.919.702 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
8.663.853 zł
- dotacje
2.807.273 zł
- wydatki na obsługę długu
260.000 zł
b) wydatki majątkowe
10.836.867 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne).

4. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości
4.919.049 zł,
a) wydatki majątkowe
4.919.049 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000
zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

1) zakładów
budŜetowych:
przychody
1.138.516 zł, wydatki - 1.255.354 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 9,
§ 8. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej
1) z tytułu dopłaty do dostarczania wody - 90.000 zł;
2) z tytułu dopłaty do utrzymania dróg gminnych
- 190.000 zł,
3) z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej i
ochrony wód
- 24.000 zł
4) z tytułu dopłaty do gospodarki odpadami
- 30.000 zł
5) z tytułu dopłaty do oczyszczania wsi - 35.000 zł
6) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni w
gminie
- 20.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną
kwotę
- 614.057 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i
placówek oświatowo-wychowawczych w
wysokości
1.144.216 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych na
łączną kwotę - 660.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.
§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody
- 60.000 zł,
2) wydatki
- 107.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie
1.500.000 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem
dysponującym
funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie
1.000.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie
3.663.764 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponującym funduszami struk-
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turalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie
3.663.764 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów - w kwocie
1.285.246 zł;
§ 11. UpowaŜnia się Wójta/Burmistrza/
Prezydenta do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 1.500.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, poŜyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 1.500.000 zł
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków
Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2010 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budŜetowej z
wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich
programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5) lokowania wolnych środków budŜetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu
gminy.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Skobel
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Załączniki do uchwały Nr XXX/120/08
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1
Dochody budŜetu gminy na 2008r.
Dział Rozdział
1
010

2

§

Treść

3

4
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania
wieczystego
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomiości
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania
wieczystego
Działalność usługowa
Cmentarze
Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom
gmin/ ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
Wpływy z róŜnych opłat
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sadownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom
gmin/ ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych

01095
0770
020
02001
0750
600
60016
6339
700
70005
0470
0750
0760
0770
710
71035
2020
750
75011
2010
2360
75023
0690
751
75101
2010
756
75601
0350
75615
0310
0320
0330
0340
75616
0310
0320
0330
0340

Dochody
bieŜące
5

Dochody
majątkowe
6
40 000
40 000
40 000

1 500
1 500
1 500
2 457 823
2 457 823
2 457 823
28 131
28 131
686

17 428
17 428

27 445
4 028
13 400
1 500
1 500
1 500
100 950
96 892
94 944
1 948
4 058
4 058
1 558
1 558
1 558
7 563 744
10 000
10 000
1 286 344
1 277 626
6 501
1 547
670
1 300 180
229 025
838 941
10 584
140 630
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3
4
0360 Podatek od spadków i darowizn
0430 Wpływy z opłaty targowej
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryto75618
rialnego na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu
75619
Wpływy z róŜnych rozliczeń
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
758
RóŜne rozliczenia
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terutorialnego
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa
75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa
75814
RóŜne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki
801
Oświata i wychowanie
80104
Przedszkola
0830 Wpływy z usług
80148
Stołówki szkolne
0830 Wpływy z usług
80195
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
2030
bieŜących gmin /związków gmin/
852
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
85212
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom
gmin/ ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
85213
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenuia rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom
gmin/ ustawami
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom
gmin/ ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
2030
bieŜących gmin /związków gmin/
85219
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
2030
bieŜących gmin /związków gmin/
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom
gmin/ ustawami
85295
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
2030
bieŜących gmin /związków gmin/
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zaku6339
pów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zaku6339
pów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/
926
Kultura fizyczna i sport
92601
Obiekty sportowe
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zaku6339
pów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/
Dochody ogółem

Poz. 1029
5
10 000
1 000
70 000

6

100 000
40 000
60 000
1 100
1 100
4 866 120
4 856 120
10 000
8 916 811
5 755 688
5 755 688
3 151 123
3 151 123
10 000
10 000
143 081
82 000
82 000
53 000
53 000
8 081
8 081
3 442 753
2 901 465
2 901 465
29 279
29 279
261 433
186 015
75 418
146 003
146 003
29 881
29 881
74 692
74 692
2 073 133
2 073 133
2 073 133
638 393
638 393
638 393
666 000
666 000
666 000
20 200 028

5 892 777
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1030
UCHWAŁA Nr XXX/121/08
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budŜetowego na 2009r.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 oraz
art. 58, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
O samorządzie gminnym (tj. 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) oraz art. 174, ust. 1, 3 i 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada
Gminy w Dwikozach, uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji
przedmiotowych dla zakładu budŜetowego na
rok 2009
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/64/08
z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładu budŜetowego na 2008 rok.

Zakładzie Gospodarki Komunalnej zatwierdza się
stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych do:
- 1 m² utrzymania zieleni
1,20 zł.
- 1 m² oczyszczania placów, chodników 0,44 zł.
8,39 zł.
- 1 m2 ścieków
- 1 m2 dostarczania wody
0,27 zł.
- 1 m² bieŜącego utrzymania dróg gminnych
31,48 zł.
- 1 m2 odpadów
81,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 2. Dotacja przedmiotowa będzie sfinansowana z dochodów własnych Gminy na rok
2009.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Skobel
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UCHWAŁA Nr XXX/123/08
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi
na rok 2009”
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Rada Gminy
w Dwikozach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się, stanowiący załącznik do
uchwały, „Program współpracy Gminy Dwikozy
z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”.

§ 2. Wysokość środków finansowych na
realizację zadań niniejszego Programu określi
uchwała budŜetowa Gminy Dwikozy na 2009r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Skobel
Załącznik do uchwały Nr XXX/123/08
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Program Współpracy Gminy Dwikozy.
z organizacjami pozarządowymi na rok 2009
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Ilekroć w niniejszym „Programie
współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2009”, zwanym dalej
„Programem”, jest mowa o:
1) ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
2) ustawie o pomocy społecznej - naleŜy przez
to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64,
poz. 593 z późn. zm.);

3) organizacjach pozarządowych - naleŜy przez
to rozumieć organizacje pozarządowe oraz
osoby prawne i jednostki organizacyjne, o
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
4) konkursie ofert - naleŜy przez to rozumieć
realizację zadania publicznego drogą jego
zlecenia organizacji pozarządowej wybranej
na zasadach określonych w ustawie, a przypadku zadania w zakresie pomocy społecznej - organizacji pozarządowej wybranej na
zasadach określonych w ustawie o pomocy
społecznej;
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5) zakupie usług - naleŜy przez to rozumieć
realizację zadania publicznego poprzez jego
zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu pomiotowi wybranym w trybie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (t.jedn.: Dz. U. 2006r. Nr 164
poz. 1163 z późn. zm.);
6) Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych UzaleŜnień - naleŜy przez to rozumieć uchwalany
corocznie przez Radę Gminy w Dwikozach dokument programowy, o którym mowa w
art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.jedn.: Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 123), oraz w art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. 2005r. Nr 179 poz. 1485 z
późn. zm.).
§ 2.1. Ustanowiony Program jest wyrazem
polityki władz Gminy Dwikozy wobec organizacji
pozarządowych zmierzającej do zapewnienia im
moŜliwości działania na terenie Gminy Dwikozy.
2. Program obejmuje współpracę z tymi
organizacjami pozarządowymi, które działają na
rzecz Gminy Dwikozy i jej mieszkańców.
§ 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oparta jest na zasadach suwerenności

Poz. 1031

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 4. Długofalowymi celami współpracy z
organizacjami pozarządowymi jest:
1) urzeczywistnienie zasady pomocniczości
oraz umacnianie uprawnień obywateli i ich
wspólnot.;
2) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez
budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi;
3) zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy
Dwikozy, słuŜącej pełniejszemu zaspokajaniu
potrzeb;
4) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
5) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie i lokalną wspólnotę;
6) integrację podmiotów realizujących zadania
publiczne;
7) zwiększenie wpływu sektora organizacji pozarządowych na kreowanie zadań i celów polityki społecznej w Gminie Dwikozy;
8) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków
pochodzących z Unii Europejskiej lub innych
źródeł zewnętrznych, na realizację zadań
własnych Gminy Dwikozy.

Rozdział II
Obszary współpracy
§ 5. W roku 2009 do obszarów współpracy
między Gminą Dwikozy a organizacjami pozarządowymi naleŜeć będą następujące sfery zadań publicznych:
1) pomoc społeczna;
2) promocja i ochrona zdrowia;
3) ochrona przyrody i środowiska;
4) kultura fizyczna, sport i rekreacja;
5) kultura i sztuka;
6) bezpieczeństwo publiczne
§ 6.1. W obszarze pomocy społecznej planuje się współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie:
a) prowadzenia świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci z rodzin patologicznych i
dysfunkcyjnych,
b) organizacji warsztatów terapeutycznych dla
rodzin dysfunkcyjnych,
c) pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez zajęcia terapeutyczne,
d) pomocy osobom biednym w zakresie doŜywiania

e) organizacji „Choinki” dla dzieci z rodzin
biednym i patologicznych
f) organizacji Wigilii dla osób samotnych
2. Do zlecania realizacji zadań, o których
mowa w ust. 1 stosuje się przepisy ustawy o
pomocy społecznej.
3. Zadania określone w ust. 1 lit. a) i b) są
powiązane z zadaniami Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Innych UzaleŜnień.
§ 7.1. W obszarze promocji i ochrony
zdrowia planuje się współpracę z organizacjami
pozarządowymi w zakresie:
a) organizowania i prowadzenia na terenie
szkół programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieŜy, a takŜe ich rodziców, w tym indywidualne konsultacje,
b) organizowania konkursów o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej,
c) przeprowadzania prelekcji o tematyce uzaleŜnień w placówkach oświatowych,

Dziennik Urzędowy
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d) podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa
na temat problemów związanych z uŜywaniem środków psychoaktywnych i moŜliwości zapobiegania zjawisku,
e) rozpowszechniania broszur, ulotek, plakatów, a takŜe ankiet w placówkach oświatowych, w Punkcie Konsultacyjnym przy Urzędzie Gminy i świetlicach środowiskowych
prowadzących działalność profilaktyczną,
f) współudziału w tworzeniu wszelkiego rodzaju grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności dla współmałŜonków
osób uzaleŜnionych.
2. Zadania określone w ust. 1 lit. a) do lit.
f) są równolegle zadaniami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Innych UzaleŜnień.
§ 8. W obszarze ochrony przyrody i środowiska planuje się współpracę z organizacjami
pozarządowymi w zakresie:
1) edukacji ekologicznej poprzez:
a. opracowywanie propagujących miejsca
przyrodniczo cenne - folderów, broszur
dydaktycznych i popularno-naukowych,
b. projektowanie i wykonawstwo ścieŜek
dydaktycznych na terenach zielonych,
c. organizowanie wystaw, w szczególności
będących efektem zajęć z dziećmi i młodzieŜą (np. fotografia przyrodnicza),
2) kształtowania „prośrodowiskowych” postaw
mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez:
a. upowszechnianie zagadnień kształtowania i ochrony środowiska,
b. prowadzenie działań propagujących alternatywne dla samochodu środki komunikacji,
c. przeprowadzenie konkursu na najlepiej
urządzony ogród działkowy,
3) ochrony zwierząt poprzez:
a. organizowanie konkursów i wystaw popularyzujących zagadnienia ochrony
zwierząt, w szczególności zwierząt domowych,
b. podejmowanie działań mających na celu
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
§ 9.1. W obszarze kultury fizycznej, sportu i
rekreacji planuje się współpracę z organizacjami
pozarządowymi w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieŜy oraz zapewnienie
mieszkańcom aktywnych form spędzania
wolnego czasu poprzez:
a) szkolenie dzieci i młodzieŜy w sportach
wyczynowych i lekkoatletycznych (piłka
noŜna, koszykówka, tenis stołowy, biegi)
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b) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieŜy wiejskiej poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe,
c) naukę pływania dzieci,
d) upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu.
2) organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych poprzez:
a) organizowanie gminnych spartakiad,
turniejów piłki noŜnej,
b) organizowanie festynów rekreacyjnosportowych dla dzieci i młodzieŜy
c) organizowanie kolonii, obozów sportowych oraz innych form wypoczynku
dzieci i młodzieŜy;
d) udział w Turnieju Miast i Gmin
§ 10. W obszarze kultury i sztuki planuje
się współpracę z organizacjami pozarządowymi
w zakresie:
1) ochrony dóbr kultury i tradycji, dbałości o
zachowanie i wzbogacanie zbiorów kulturowych,
2) wspierania wydawnictw niskonakładowych,
tematycznie związanych z Gminą Dwikozy,
3) upowszechniania wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu,
4) upowszechniania muzyki rozrywkowej i ludowej
5) organizacji konkursu fotograficznego „Moja
gmina”,
6) organizacji konkursu „plener malarski”
7) upamiętniania miejsc pamięci narodowej
oraz pielęgnowania polskości i tradycji narodowej,
8) przygotowanie programu imprez artystycznych w ramach tradycyjnie organizowanego
Wojewódzkiego Święta Pomidora
9) przygotowanie programu imprez w ramach
DoŜynek Gminnych.
§ 11. W obszarze bezpieczeństwa publicznego planuje się współpracę z organizacjami
pozarządowymi w zakresie upowszechniania
wiedzy i umiejętności na rzecz ratownictwa i
ochrony ludności poprzez:
1) Propagowanie działalności OSP i szkolenie
MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych,
2) zapewnienie bezpieczeństwa i zabezpieczenia medycznego podczas imprez masowych,
3) naukę udzielania pomocy przedmedycznej.
4) organizację spotkań dla najmłodszych na
temat bezpieczeństwa w szkole i gospodarstwie domowym
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Rozdział III
Formy współpracy
§ 12. Władze Gminy Dwikozy podejmują
współpracę z organizacjami pozarządowymi w
formie:
1) współpracy finansowej - drogą zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych Gminy Dwikozy w trybie konkursu ofert, albo zakupu usług;
2) współpracy pozafinansowej - poprzez:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach;
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
dotyczących sfer współpracy poprzez
udostępnianie projektów tych aktów;
c) promowanie i udzielanie pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji
pozarządowych;
d) udostępnianie na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych, sal konferencyjnych i sprzętu technicznego w celu
realizacji zadań organizacji pozarządowych;
e) udzielanie pomocy w nawiązywaniu
współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej z partnerami o
podobnym profilu działania.
§ 13.1. W celu realizacji zadań, o których
mowa w § 6-11 Wójt Gminy Dwikozy powołuje
Komisje Konkursowe i określa warunki konkur-

sów w drodze zarządzenia określającego, czy
dane zadanie zostanie zlecone w trybie konkursu
ofert, czy w trybie zakupu usług.
2. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać
jego rozstrzygnięcie, o co najmniej 30 dni.
3. Szczegółowy tryb realizacji konkursu
określa Uchwała Nr XXIX/172/06 Rady Gminy w
Dwikozach z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu Gminy Dwikozy podmiotom nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonania
zleconego zadania.
§ 14. Do konkursu, o którym mowa w § 13,
mogą przystąpić takŜe jednostki organizacyjne
podległe organom administracji publicznej lub
przez nie nadzorowane.
§ 15. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005r.
Nr 264, poz. 2207)

Rozdział IV
Rozliczanie dotacji
§ 16. Przy zlecaniu zadań finansowanych
dotacją udzielaną organizacji pozarządowej wybranej w trybie konkursu ofert, zakłada się, Ŝe w
umowach dotyczących 2009 roku rozliczenia
zadań zleconych nie będą dokonywane poprzez
wykazywanie wydatków na:
1) zakupy inwestycyjne,

2) zakup gruntów, budynków lub lokali oraz
remonty budynków lub lokali,
3) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji pozarządowej,
4) działalność gospodarczą.
5) działalność polityczną

Rozdział V
Obowiązywanie programu
§ 17.1. Program obowiązuje w roku budŜetowym 2009.

2. Referat lub stanowisko merytoryczne
przygotowuje projekt Programu na następny rok
najpóźniej do dnia uchwalenia budŜetu.
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1032
UCHWAŁA Nr XXXV/307/08
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 16 grudnia 2008r
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne
oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr. 236 poz.
2008 z poźn. zm.) Rada Gminy w Iwaniskach
uchwala co następuje:

nych umów z gminną jednostką organizacyjną
lub podmiotem posiadającym zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie usuwania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych na
terenie Gminy Iwaniska

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych świadczonych przez
gminne jednostki organizacyjne lub podmioty
posiadające zezwolenie na prowadzenie takiej
działalności w wysokości:
1. od właścicieli nieruchomości 10.50 zł + VAT
od kaŜdorazowo opróŜnionego 120 litrowego
pojemnika odpadów mieszanych, przynajmniej jeden raz w miesiącu
2. od właścicieli nieruchomości 45.00 zł + VAT
za kaŜdorazowe opróŜnienie 1100 litrowego
pojemnika odpadów mieszanych, przynajmniej jeden raz w miesiącu
3. za pojemnik 2,2 m3 - 84,00 zł + VAT
4. za pojemnik 120 litrowy umowy tańsze 15,75 zł
+ VAT kwartalnie

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/197/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 lutego 2008
roku w sprawie uchwalenia górnych stawek
opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w
Iwaniskach
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie od pierwszego dnia miesiąca po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego

§ 2. Właściciele poszczególnych nieruchomości obowiązani są do zawierania stosow-

Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

1033
UCHWAŁA Nr XXXV/310/08
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 16 grudnia 2008r.r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U.
Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŜarowej
(Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) Rada
Gminy w Iwaniskach uchwala, co następuje:

§ 1. Członek ochotniczej straŜy poŜarnej,
który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez
Państwową StraŜ PoŜarną lub Gminę, otrzymuje
ekwiwalent pienięŜny w wysokości 14 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

ekwiwalentu począwszy od dnia 25 września
2008 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i znajduje zastosowanie do obliczania

Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

1034
UCHWAŁA Nr XXXV/311/08
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art., 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:

w tym:
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o
kwotę
6 685,17 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o
kwotę
1 017,53 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 163,79 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek o kwotę
15 063,51 zł
2) Zwiększa się plan wydatków w budŜecie
Gminy na 2008 rok o kwotę
3 233,00 zł
w tym:
Dz. 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 Pozostała działalność
§ 2823 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę
3 233,00 zł

§ 1. 1) Zmniejsza się plan dochodów w
budŜecie gminy na 2008 rok o kwotę 22 930,00 zł
w tym:
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizacje własnych zadań bieŜących
gmin o kwotę
22 930,00 zł
2) Zwiększa się plan dochodów w budŜecie
Gminy na 2008 rok o kwotę
3 233,00 zł
w tym:
Dz. 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 Pozostała działalność
§ 2023 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na zadania bieŜące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej o kwotę
3 233,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 2. 1) Zmniejsza się plan wydatków w budŜecie gminy na 2008 rok o kwotę
22 930,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

1035
UCHWAŁA Nr XXXV/312/08
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art., 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z
dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Dokonać przeniesień w planie wydatków w budŜecie gminy na 2008 rok

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89
Dz. Rozdz.
010
01010

§
6050

01041
4010
4110
4120
4440
400
40002
4210
40095
4440
600
60016
4210
6060
700
70005
4170
4270
4300
70095
4110
710
71004
4170
750
75023
4210
4300
754
75404
3000
75412
4210
4260
756
75647
4100
4430
4740
757
75702
8070
801
80114
4010
4110
4120
852
85214
3110
85215
3110
85228
4010
4110
4410
85295
3110
900
90001
4430
90015
4260
4270
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Nazwa
Zmniejszyć Zwiększyć
Rolnictwo i łowiectwo
54 195
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
52 480
Wydatki inwestycyjne jedn. budŜet.
52 480
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013r.
1 715
Wynagr. osobowe pracowników
1 200
Składki na ubezp. społeczne
183
Składki na Fundusz Pracy
30
Odpisy na zakł. fund. św. socjaln.
302
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
4 567
Dostarczanie wody
4 000
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4 000
Pozostała działalność
567
Odpisy na zakł. fundusz św. socjaln.
567
Transport i łączność
5 000
5 000
Drogi publiczne gminne
5 000
5 000
Zakup materiałów i wyposaŜenia
5 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŜetowych
5 000
Gospodarka mieszkaniowa
1 300
4 300
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
500
4 300
Wynagrodzenia bezosobowe
500
Zakup usług remontowych
1 500
Zakup usług pozostałych
2 800
Pozostała działalność
800
Składki na ubezpiecz. Społeczne
800
Działalność usługowa
3 000
Plany zagospodarowania przestrzennego
3 000
Wynagrodzenia bezosobowe
3 000
Administracja publiczna
9 717
Urzędy gmin
9 717
Zakup materiałów i wyposaŜenia
2 000
Zakup usług pozostałych
7 717
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
2 000
2 876
Komenda Wojewódzka Policji
2 000
Wpłaty jednostek na fundusz celowy
2 000
Ochotnicze straŜe poŜarne
2 876
Zakup materiałów i wyposaŜenia
1 000
1 876
Zakup energii
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiada2 200
5 000
jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
2 200
5 000
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
5 000
RóŜne opłaty i składki
1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
1 200
Obsługa długu publicznego
4 500
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t.
4 500
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŜy4 500
czek i kredytów
Oświata i wychowanie
2 000
Zespoły obsługi ekonom. administr. Szkół
2 000
Wynagr. osobowe pracowników
1 700
Składki na bezp. Społeczne
258
Składki na Fundusz Pracy
42
Pomoc społeczna
97 655
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
47 000
Świadczenia społeczne
47 000
Dodatki mieszkaniowe
11 055
Świadczenia społeczne
11 055
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
4 000
Wynagr. osobowe pracowników
2 000
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 000
PodróŜe słuŜbowe krajowe
1 000
Pozostała działalność
35 600
Świadczenia społeczne
35 600
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 000
14 000
Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
4 000
RóŜne opłaty i składki
4 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg
14 000
Zakup energii
12 000
Zakup usług remontowych
2 000

Dziennik Urzędowy
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej jednostki kultury
Razem

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

115 155

9 000
9 000
9 000
115 155

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

1036
UCHWAŁA Nr XXXV/313/08
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art., 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:

Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę
27 812,40 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o
kwotę 89.93 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 14.48 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
590,90

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budŜecie gminy na 2008 rok o kwotę 28 507,71 zł
w tym:
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 2440 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 28 507,71 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budŜecie gminy na 2008 rok o kwotę 28 507,71 zł
w tym:

Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

1037
UCHWAŁA Nr XXXV/314/08
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy
w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku
Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/303/08 Rady Gminy
w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku
dotyczące limitu wydatków na wieloletnie pro-

gramy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

 4669 

Poz. 1037
Załączniki do uchwały Nr XXXV/314/08
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 16 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

 4670 

Poz. 1037

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

 4671 

Poz. 1037

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

 4672 

Poz. 1037

1038
UCHWAŁA Nr XXXV/315/08
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy
w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku
Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/288/08 Rady Gminy
w Iwaniskach z dnia 30 października 2008 roku
dotyczące wydatków inwestycyjnych na okres

roku budŜetowego 2008 zgodnie z załącznikiem
nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

 4673 

Poz. 1038
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/315/08
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 16 grudnia 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

 4674 

Poz. 1038

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

 4675 

Poz. 1038

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

 4676 

Poz. 1038

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

 4677 

Poz. 1038

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

 4678 

Poz. 1038

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

 4679 

Poz. 1038

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

 4680 

Poz. 1038

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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