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UCHWAŁA NR LII/378/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 12 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLVII/353/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku
oraz inkasa podatków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241),
art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz.
1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.
1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r.
Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682,
Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
16.

Stefańczyk Beata

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r.
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz.
1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708,
Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz.
1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818,
Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz.
1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466,
Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz.
1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216,
poz. 1676) Rada Miejska w Końskich uchwala,
co następuje:
§ 1. W wykazie inkasentów z terenu gminy
Końskie i wysokości wynagrodzenia za inkaso stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/353/2009
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości, zwolnień od tego
podatku oraz inkasa podatków (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 524, poz. 3889)
lp. 16 otrzymuje brzmienie:
Modliszewice

12

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Gąszcz
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Poz. 900
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UCHWAŁA NR XLVII/239/10
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
Na podst. art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolantariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z póź. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art 41 ust. 1
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku,
Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Gminy w Kijach
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program współpracy
Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego w roku 2010 stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Chrobot
Załącznik do Uchwały nr XLVII/239/10
Rady Gminy w Kijach
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Program współpracy Gminy Kije
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2010.
§ 1. Cel programu
Celem programu jest prowadzenie przez gminę
działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
§ 2. Strefa współpracy
Strefa zadań publicznych obejmuje zadania w
zakresie, o którym mowa w art. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolantariacie, ze szczególnym uwzględnieniem w roku
2010 zadań:
1. ochrony i promocji zdrowia,
2. profilaktyki i przeciwdziałaniu patologiom
społecznym,
3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
4. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
5. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6. działalności charytatywnej i pomocy społecznej,
7. ekologii i ochrony środowiska,
8. ratownictwa i ochrony ludności,
9. działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 3. Zakres przedmiotowy programu
Podstawą zakresu przedmiotowego programu są
wspólne działania gminy i organizacji pozarządowych zmierzające do jak najlepszego określenia potrzeb społeczności lokalnej.
Zadania obejmują w szczególności:
1. Prowadzenie programów edukacyjnych oraz
organizację konkursów o tematyce przeciwpożarowej, przyrodniczej i środowiskowej.
2. Propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno-szkoleniowych.
3. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.
4. Organizacja imprez, zawodów i turniejów
sportowych.
5. Organizowanie spektakli teatralnych i tanecznych.
6. Bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego bieżącej bazy sportowej.
7. Organizowanie plenerów, wystaw konkursów, warsztatów i przeglądów twórczości
artystycznych.
8. Wspieranie działalności wydawniczej.
9. Organizowanie imprez masowych.
10. Produkowanie i opracowywanie materiałów
audiowizualnych promujących Gminę Kije
i region.
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11. Wspieranie akcji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych.
12. Realizowanie programów profilaktycznowychowawczych dla dzieci i młodzieży.
13. Organizowanie imprez kulturalno rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym.
14. Organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki
uzależnień i przemocy w rodzinie.

Poz. 900,901

np.: konsultacje, szkolenia, konferencje,
4) udzielanie informacji o innych niż budżet
gminy źródłach dofinansowania organizacji pozarządowych,
5) udostępnianie informacji o projektach
realizowanych przez organizacje pozarządowe,
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w
ust. 1 Wójt Gminy ma prawo tworzenia
wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli:
organizacji pozarządowych, Rady Gminy
i Urzędu Gminy w Kijach.

§ 4. Formy współpracy
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o
których mowa w § 2 ust. 1 może mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na
finansowanie ich realizacji,
2) wspieranie takich zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji,
3) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych

§ 5. Postanowienia końcowe
Wspieranie oraz powierzanie zadań z zakresu
ujętego w § 2 odbywa się w trybie otwartych
konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
ogłaszanych i przeprowadzanych przez Wójta
Gminy, chyba że przepisy odrębne przewidują
inny tryb zlecenia.
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UCHWAŁA NR XLVII/240/10
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku
Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), uchwala się,
co następuje:
§ 1. W regulaminie dostarczania wody
i oprowadzania ścieków, stanowiącym Załącznik
do Uchwały Nr V/59/03 Rady Gminy w Kijach
z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urzęd. Woj. Święt. z 2003 roku Nr 137,
poz. 1232), zwanym dalej Regulaminem, wprowadza się następującą zmianę:
1. Rozdział V Regulaminu „Warunki przyłączenia do sieci” otrzymuje brzmienie:
„§ 20.1. Przyłączenie do sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek
osoby ubiegającej się o przyłączenie posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

2. Osoba o której mowa w ust. 1, składa
wniosek o określenie warunków technicznych
przyłączenia. Wzór wniosku określa Dostawca.
3. Do wniosku o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:
a/. dokument potwierdzający tytuł prawny do
korzystania z nieruchomości;
b/. mapę sytuacyjno-wysokościową określającą usytuowanie nieruchomości względem
istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
4. Dostawca określa warunki techniczne przyłączenia w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin
może ulec przedłużeniu.
§ 21. Realizację budowy przyłącza oraz studni
wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego, jak
również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba
ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości
do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
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§ 22.1. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej
z Dostawcą.
2. Przed podpisaniem umowy na dostawę
wody lud odprowadzanie ścieków Dostawca
dokonuje odbioru wykonanego przyłącza w
formie protokołu, celem stwierdzenia czy zostały spełnione określone przez Dostawcę
techniczne warunki przyłączenia.
3. Przed dokonaniem odbioru o którym mowa w ust. 2, należy przekazać Dostawcy
kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, zawierającą w szczególności:
a/. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
b/. protokół odbioru technicznego wykonanych
instalacji sporządzony przez inspektora nadzoru, posiadającego stosowne uprawnienia
w tym zakresie.
4. Dostawca może odmówić przyłączenia do
sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.
§ 23.1. Dostawca może odmówić wydania
warunków technicznych przyłączenia, jeżeli
nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

Poz. 901,902

2. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub kierunków rozwoju Gminy
określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub z wieloletnich
planów inwestycyjnych nie wynika planowana budowa urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie
wyraża wolę budowy tych urządzeń, budowa
taka jest możliwa na zasadach określonych w
umowie zawartej pomiędzy Gminą a zainteresowanym.”
§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu
pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Chrobot
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UCHWAŁA NR XLVII/244/10
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007 roku
w spawie uchwalenia wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 9
lit e) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XV/83/07
Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007
roku w spawie uchwalenia wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2013,
dodaje się wiersz, w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Chrobot
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Załącznik do Uchwały nr XLVII/244/10
Rady Gminy w Kijach
z dnia 17 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIV/300/2010
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 166a,
art. 184 ust. 1, pkt. 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz
w związku art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2,
art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236,
art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1
pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości
37.361.057 zł, z tego:
a) dochody bieżące 34.859.133 zł
b) dochody majątkowe 2.501.924 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
41.122.734 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 34.386.105 zł
b) wydatki majątkowe 6.736.629 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą
umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 837.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne).
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi w wysokości na
2010 rok - 2.092.904 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 4, Nr 4a, 4b.
§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
3.761.677 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie
- 0 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.589.261 zł,

3) pożyczek w kwocie - 0 zł,
4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy
w kwocie - 0 zł,
5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł,
6) wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 172.416 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4.614.537 zł,
rozchody w wysokości 852.860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 38.000 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. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 165.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
166.096 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3. Dotacje celowe inwestycyjne zgodnie
z załącznikiem Nr 9.
§ 8.1. Ustala się dochody z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska w kwocie 131.500 zł
oraz wydatki w kwocie 131.500 zł na realizację
zadań związanych z ochroną środowiska. Plan
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
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§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1. 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł; w tym kredyty,
pożyczki 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 0 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.736.401 zł; w tym kredyty,
pożyczki 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 0 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 852.860 zł; w tym kredyty, pożyczki 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 0 zł
4. wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł.
§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 347.298 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 11. Upoważnia się Wójta/Burmistrza/
Prezydenta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek
i emitowania papierów wartościowych w
związku ze środkami określonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 0 zł
b) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 2.736.401 zł w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane
(emitowane) w związku z umową zawarta
z podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej w kwocie 0 zł,

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

Poz. 903

c) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów kwocie
852.860 zł
d) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie 0 zł,
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, 4.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2011 roku
dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi
i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnyc
dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
następnym (2011).
udzielania w roku budżetowym pożyczek do
łącznej kwoty 0 zł,
udzielania w roku budżetowym poręczeń
i gwarancji do łącznej kwoty 0 zł,
lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w Piekoszowie:
Jerzy Głuch
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/300/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/300/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIV/300/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr LIV/300/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIV/300/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
L.p.
I

II

Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieżące
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Planowane wydatki budżetowe na realizację
Wydatki
zadań programu w latach 2011-2012
w roku
budżetowym
Razem 20112011 rok
2012 rok
2010
2012
105666
13323
10859
94807
1987238
987238
0
1000000
2092904
987238
10859
1094807

1998
11325
1305627
494967
810660
1318950
494967
1998
821985
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Załącznik nr 4a
do Uchwały nr LIV/300/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 4b
do Uchwały nr LIV/300/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr LIV/300/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952

Kwota
2010 r.
4
4 614 537,00
3 589 261,00

§ 903
§ 951
§ 941 do 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995

1 025 276,00
852 860,00
852 860,00
0,00
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr LIV/300/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIV/300/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/300/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdział

Kwota
dotacji
5

Nazwa instytucji

1
2
3
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
921
92109
Gminny Ośrodek Kultury
2
921
92116
Gminna Biblioteka Publiczna

4

445000
260000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
801
80110
Gimnazjum - Fundacja Rozwój dla Przyszłości

276000

981000

Ogółem

Załącznik nr 9
do Uchwały nr LIV/300/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca dotację
5

Kwota
dotacji
5

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
600
60004
Transport lokalny
2
851
85158
Izba Wytrzeźwień

Urząd Miasta Kielce
Urząd Miasta Kielce

504 162
6 600

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
851
85154
Wypoczynek letni dla dzieci
4
926
92605
Kultura fizyczna i sport

Jednostka wyłoniona w drodze konkursu
Jednostki wyłonione w drodze konkursu

20 000
180 000

Ogółem

710 762

Dotacje celowe inwestycyjne w 2010 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca dotację

1
2
3
4
5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Zmiana sposobu przeznaczenia piętra i pod1
921
92109
dasza istniejącego budynku na cele publicz- Gminny Ośrodek Kultury
ne w m-ci Górki Szczukowskie

Kwota
dotacji
5

560 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Ogółem

560 000
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Załącznik nr 11
do Uchwały nr LIV/300/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
w 2010 roku
Lp.

Nazwa zadania

1

2

Sołectwo Bławatków
wyrównanie terenu, zakup ogrodzenia i urządzeń
na plac zabaw
Razem
Sołectwo Brynica
wykonanie monitoringu
zakup urządzeń na mały plac zabaw
Razem
Sołectwo Gałęzice
montaż lamp oświetleniowych
Razem
Sołectwo Janów
remont placu przy pętli autobusowej
Razem
Sołectwo Jaworznia
zakup urządzeń na mały plac zabaw
Razem
Sołectwo Jeżynów
Zakup kruszywa
zamontowanie trzech lamp oświetleniowych
Razem
Sołectwo Lesica
wykonanie boiska do piłki ręcznej
Razem
Sołectwo Łaziska
urządzenie małego placu zabaw
Razem
Sołectwo Łosienek
montaż sześciu lamp ulicznych
Razem
Sołectwo Łosień
remont drogi dojazdowej
Razem
Sołectwo Łubno
urządzenie małego placu zabaw
Razem
Sołectwo Micigózd
utwardzenie placu i wykonanie sceny
Razem
Sołectwo Piekoszów
przebudowa przepustu, korytkowanie
dofinansowanie projektu sceny
Razem
Sołectwo Podzamcze
montaż pięciu słupów i pięciu lamp
Razem
Sołectwo Rykoszyn
zakup urządzeń do monitoringu wyzyjnego
Sporządzenie projektu oświetlenia na Podrobiu i
uzupełnienie oświetlenia
Razem
Sołectwo Skałka
zagospodarowanie terenu koło stawu
Razem

Jednostka budżetowa
realizująca zadanie
3

Dział

Rozdział

4

4

grupa
wydatków
5

92605

wydatki bieżące

Urząd Gminy

926

kwota
7
16012
16012

Urząd Gminy
Urząd Gminy

Urząd Gminy

801
926

900

80101
92605

90015

wydatki bieżące
wydatki bieżące

16000
5965
21965

wydatki bieżące

11200
11200

Urząd Gminy

600

60016

wydatki bieżące

17000
17000

Urząd Gminy

926

92605

wydatki bieżące

21965
21965

Urząd Gminy
Urząd Gminy

600
900

60016
90015

wydatki bieżące
wydatki bieżące

4000
2400
6400

Urząd Gminy

926

92605

wydatki bieżące

9774
9774

Urząd Gminy

926

92605

wydatki bieżące

15419
15419

Urząd Gminy

900

90015

wydatki bieżące

17286
17286

Urząd Gminy

600

60016

wydatki bieżące

10631
10631

Urząd Gminy

926

92605

wydatki bieżące

11070
11070

Urząd Gminy

926

92605

wydatki bieżące

21960
21960

Urząd Gminy
Urząd Gminy

600
926

60016
92605

wydatki bieżące
wydatki bieżące

16000
5750
21750

Urząd Gminy

900

90015

wydatki bieżące

18055
18055

Urząd Gminy

750

75095

wydatki bieżące

10950

Urząd Gminy

900

90015

wydatki bieżące

11000
21950

Urząd Gminy

926

92605

wydatki bieżące

12762
12762
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Sołectwo Górki Szczukowskie
Zakup i montaż monitoringu wizyjnego
Razem
Sołectwo Szczukowice
urządzenie małego placu zabaw
ogrodzenie remizy
promocja gminy
Razem
Sołectwo Wesoła
projekt oświetlenia ulicznego
remont drogi
Razem
Sołectwo Wincentów
Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego
wykonanie przepustu
Razem
Sołectwo Zajączków
wykonie projektu oświetlenia
wykonanie barierki zabezpieczającej przy drodze
Razem
Ogółem

Poz. 903,904

Urząd Gminy

801

80101

wydatki bieżące

14167
14167

Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy

926
754
750

92605
75412
75075

wydatki bieżące
wydatki bieżące
wydatki bieżące

12965
8000
1000
21965

Urząd Gminy
Urząd Gminy

900
600

90015
60016

wydatki bieżące
wydatki bieżące

6000
6037
12037

Urząd Gminy
Urząd Gminy

900
600

90015
60016

wydatki bieżące
wydatki bieżące

14965
7000
21965

Urząd Gminy
Urząd Gminy

900
600

90015
60016

wydatki bieżące
wydatki bieżące

12000
9965
21965
347298

903

904
904

UCHWAŁA NR LIV/301/2010
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piekoszów w 2010 roku z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.
873), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) Rada Gminy Piekoszów uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Program współpracy
Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w roku 2010,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Piekoszowie:
Jerzy Głuch
Załącznik do Uchwały nr LIV/301/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Program Współpracy Gminy Piekoszów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Działalność organizacji pozarządowych
jest ściśle związana z ustrojem demokratycznym
i ma istotny wpływ na rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, przyczyniając się do aktywizacji
i integracji lokalnych społeczności. Rada Gminy
Piekoszów, stoi na stanowisku, że wspomaganie

organizacji pozarządowych jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, umacniającej
uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Rada jest
przekonana, że wszelka współpraca z obywatelami winna realizować się na zasadach partnerstwa i suwerenności stron. Biorąc pod uwagę
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sprawne funkcjonowanie organizacji pozarządowych, współpraca ta pozwala na istotne odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań. Uchwalenie niniejszego Programu
jest wyrazem polityki władz Gminy wobec organizacji pozarządowych, mającym jednocześnie na
uwadze zapewnienie tym organizacjom lepszych
warunków funkcjonowania oraz wspierania ich
własnych inicjatyw i działań na terenie gminy.
§ 1. Program współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi, działającymi na jej terenie lub na rzecz jego mieszkańców, stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy.
§ 2. Strefa zadań publicznych obejmuje
zadania w zakresie, o których mowa w art. 4
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem
w roku 2010 zadań:
1) ratownictwa i ochrony ludności,
2) profilaktyka i przeciwdziałania patologiom
społecznym,
3) ochrona i promocja zdrowia,
4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
5) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
7) działalność charytatywna i pomoc społeczna,
8) ekologia i ochrona środowiska.
§ 3. Zadania wymienione w § 2 obejmują
w szczególności:
1) prowadzenie programów edukacyjnych oraz
organizację konkursów o tematyce przeciwpożarowej, przyrodniczej i środowiskowej,
2) propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno-szkoleniowych,
3) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
4) organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez
sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym w różnych dyscyplinach sportu
5) organizowanie i prowadzenie sportowych
zajęć pozalekcyjnych,
6) bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,
7) organizowanie spektakli teatralnych i tanecznych,
8) organizowanie plenerów, wystaw, konkursów, warsztatów i przeglądów twórczości artystycznych
904
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9) wspieranie działalności wydawniczej,
10) organizowanie imprez masowych,
11) produkowanie i opracowywanie materiałów
audiowizualnych promujących Gminę Piekoszów i region,
12) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
13) przeprowadzanie sondaży i opracowywanie
lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalających
ocenić aktualny stan problemów i zagrożeń
związanych z uzależnieniem od alkoholu i
narkotyków
14) realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
15) organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki
uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
16) prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,
17) organizowanie pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej w zakresie zaopatrzenia w środki żywnościowe.
18) Prowadzenie alternatywnych form zajęć przedszkolnych
§ 4.1. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 2 może mieć formy:
a) powierzenia wykonania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji
b) wspieranie takich zadań wraz z udzielaniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
c) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np.
konsultacje, szkolenia, konferencje,
d) udzielanie informacji o innych niż budżet
Gminy źródłach dofinansowania inicjatyw
organizacji pozarządowych,
2. W celu realizacji zadań, o których mowa
w § 2 Wójt Gminy ma prawo tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli: Organizacji
pozarządowych, Rady Gminy i Urzędu Gminy
Piekoszów.
§ 5. Wspieranie oraz powierzanie zadań
z zakresu ujętego w § 2 odbywa się w trybie
otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych i przeprowadzanych
przez Wójta Gminy chyba, że przepisy odrębne
przewidują inny tryb zlecenia
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UCHWAŁA NR LIV/303/2010
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Piekoszów na prowadzenie szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, poz. 1591 z późn. zm. 1)
oraz art. 90 ust. 1, 1a, 2a, 2b, 2d, 3c-g i 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu Gminy Piekoszów na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, zwany dalej regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik
do uchwały.
§ 2. Tracą moc: uchwała Nr XXVIII/171/2008
Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 września
2008 roku w sprawie określenia trybu udzielania

i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego, uchwała
Nr XL/239/2009 Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
placówek wychowania przedszkonego z terenu
Gminy Piekoszów
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia z zastrzeżeniem § 2
ust. 4 załącznika do uchwały, który wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy w Piekoszowie:
Jerzy Głuch

Załącznik do Uchwały nr LIV/303/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Regulamin udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Piekoszów na prowadzenie szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Rozdział 1
Podstawa obliczania dotacji
§ 1.1. Z budżetu Gminy Piekoszów udziela
się dotacji na prowadzenie szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli
niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
2. Podstawą obliczania miesięcznej stawki
dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Gminy Piekoszów oraz informacja o spo-

sobie wyliczenia części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Piekoszów z
budżetu państwa, z uwzględnieniem liczby
uczniów.
§ 2.1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, o uprawnieniach szkoły publicznej przysługuje dotacja na każdego ucznia
określona w art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 wrze-
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śnia 1991 roku o systemie oświaty w wysokości
równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia
danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę z budżetu państwa.
2. Dla niepublicznego przedszkola i innej
formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty,
prowadzą wczesne wspomagania rozwoju
dziecka, przysługuje dotacja z budżetu Gminy
Piekoszów w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Piekoszów z budżetu państwa.
3. Dla przedszkola niepublicznego przysługuje dotacja:
1) na każdego ucznia w wysokości 75 % planowanych wydatków bieżących zapisanych w
uchwale budżetowej, wg stanu na początek
roku budżetowego, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia
2) Dotacje dla oddziałów przedszkolnych 5-cio
i 6-cio godzinnych przysługują w na każdego
ucznia w wysokości odpowiednio 50 i 60 procent kwoty o której mowa w pkt. 1

Poz. 905

3) na każdego ucznia niepełnosprawnego w
wysokości równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału wychowania przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej
przez Gminę Piekoszów z budżetu państwa.
4. Dla innych form wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja
1) na każdego ucznia w wysokości 40 % planowanych wydatków bieżących zapisanych w
uchwale budżetowej, wg stanu na początek
roku budżetowego, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia.
2) na każdego ucznia niepełnosprawnego objętego tymi formami wychowania przedszkolnego w wysokości kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału wychowania przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej
przez Gminę Piekoszów z budżetu państwa.
5. Wysokość planowanych wydatków w
przeliczeniu na jednego ucznia o których mowa
w ust. 3 i 4 stanowi iloraz planowanych wydatków bieżących oraz planowanej liczby uczniów.

Rozdział 2
Tryb udzielania i rozliczania dotacji
§ 3.1. Organ prowadzący niepubliczne
szkoły, przedszkola oraz niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 2
przedkłada do Wójta Gminy Piekoszów:
1) wniosek o udzielenie dotacji nie później niż
do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego regulaminu;
2) informację o liczbie uczniów według stanu
na pierwszy dzień każdego miesiąca nie później niż do 15. każdego miesiąca zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Wysokość dotacji dla:
1) niepublicznej szkoły podstawowej oraz niepublicznego gimnazjum w lipcu i sierpniu
ustalona jest na podstawie liczby uczniów w
czerwcu;
2) niepublicznego przedszkola i innej formy
wychowania przedszkolnego w okresie przerwy wakacyjnej ustala się według liczby
dzieci w miesiącu poprzedzającym okres
przerwy.

3. Na uzasadniony wniosek osoby prowadzącej niepubliczne gimnazjum, niepubliczną szkołę podstawową, niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego Wójt Gminy Piekoszów może wyrazić
zgodę na przekazanie przyznanej dotacji w innych częściach i innych terminach niż zostało
to określone w art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty
§ 4.1. Organ prowadzący niepubliczne
gimnazjum, niepubliczną szkołę podstawową,
przedszkole niepubliczne i inną formę wychowania przedszkolnego sporządza i przekazuje do Wójta Gminy Piekoszów rozliczenie
z wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu
2. Rozliczenie otrzymanych dotacji sporządza się w poniższych terminach
1) do 31 lipca za I półrocze roku kalendarzowego;
2) do 31 stycznia za II półrocze roku kalendarzowego.
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4. Dotacje w części niewykorzystanej, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz
pobrane nienależnie podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Piekoszów na zasadach określonych w art. 144 i 145 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm3).

Rozdział 3
Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
§ 5.1. Gmina Piekoszów przeprowadza
okresowo kontrolę prawidłowości wykorzystania
dotacji, o których mowa w § 2 ust. 1-4 niniejszego Regulaminu
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może
być przeprowadzana przez kierownika komórki
organizacyjnej Urzędu Gminy Piekoszów odpowiedzialnego za realizację zadania, pracownika
Referatu do spraw kontroli Urzędu Gminy Piekoszów lub innego pracownika wyznaczonego
przez Wójta Gminy Piekoszów.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, mają
prawo wstępu do niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
oraz wglądu do prowadzonej przez te podmioty
dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a także - w
związku z przeprowadzaniem kontroli - przetwarzania danych uczniów tych placówek.
4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności liczby uczniów wykazywa-

nych w informacji według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz
prawidłowości przeznaczenia otrzymanej dotacji
na podstawie danych przekazanych w sprawozdaniu wg wzoru będącego załącznikiem nr 3 do
niniejszego Regulaminu
5. Gmina Piekoszów wstrzymuje wypłatę
dotacji w przypadku:
1) zaprzestania działalności przez podmiot, o
którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
2) niewywiązywania się z obowiązku rozliczenia
otrzymanych dotacji w terminach, o których
mowa w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu,
do czasu przedstawienia i zaakceptowania
tego rozliczenia;
3) odmowy przedstawienia dodatkowych informacji, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu;
4) odmowy poddania się kontroli w terminie
określonym przez Gminę Piekoszów;
5) nie doprowadzenia w wyznaczonym terminie
do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli
nieprawidłowości
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/303/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/303/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXIX/2/10
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
i stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 184
ust. 1, pkt 7, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku
z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust.1, ust. 2
pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2,
art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 14 651 272 zł, z tego:
a) dochody bieżące 11 325 836 zł.
b) dochody majątkowe 3 325 436 zł.
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 17 966 458 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 11 114 831 zł.
b) wydatki majątkowe 6 851 627 zł.
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą
umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 30 960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne).
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości
3 916 100 zł (zgodnie z załacznikiem nr 4 i 4a),
z tego:
a) wydatki majątkowe 3 916 100 zł.
§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
3 315186 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 315186 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości
4 912 000 zł, rozchody w wysokości 1 596 814 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 177 040 zł,
2) celową w wysokości - 18 000 zł, z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe - 3 000 zł,
b) boiska rozdz.92605 - 15 000 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. Wydatki związane z pomocą rzeczową
lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
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 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 800 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody - 1036812 zł,
wydatki - 1035811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej
kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 345 500 zł; wydatki - 373 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8.1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
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2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 12.
2)
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł; w tym kredyty,
pożyczki 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 800 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 315 186 zł; w tym kredyty,
pożyczki 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 1556664 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie
1 596 814 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 359 436 zł
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty
-1 000 000 zł, w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów
wartościowych w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii
Europejskiej do wysokości 800 000 zł
b) pokrycie występującego w ciągu roku
planowanego deficytu budżetu w kwocie
3 315 186 zł, w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów
wartościowych w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii
Europejskiej w kwocie 1 556 664 zł
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 596 814 zł;

3)

4)
5)

6)

7)
8)

Poz. 906

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
2 359 436 zł
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 (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2011 roku
dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami
bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem
zmian dotyczących wieloletnich programach
inwestycyjnych,
dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku następnym (2011)
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w
roku następnym (2011)
udzielania w roku budżetowym poręczeń i
gwarancji do łącznej kwoty 30 960 zł.
lokowania wolnych środków budżetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 181 556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady:
Artur Kułagowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Dochody budżetu gminy na 2010r.
Dział

Rozdział

§

Treść

1
010

2

3

4
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dotacje rozwojowe
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Dochody z najmu i dzierżawy składników majatk. Skarbu Państwa, j.s.t.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Transport i łaczność
Drogi publiczne gminne
Dotacje rozwojowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majatk. Skarbu Państwa, j.s.t.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Urzędy gmin
Wpływy z różnych opłat
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 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
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku 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
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych

01010
6208
020
02001
0750
600
60016
6208
700
70005
0470
0750
0770
750
75011
2010
75023
0690
751
75101
2010
756
75601
0350
75615
0310
0320
0330
0340
0500
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500

Dochody
bieżące
5

Dochody
majątkowe
6
313 436
313 436
313 436

2 100
2 100
2 100

84 045
84 045

2 046 000
2 046 000
2 046 000
300 000
300 000

1 045
83 000
300 000
41 975
41 775
41 775
200
200
777
777
777
2 305 950
25 000
25 000
709 500
677 000
10 500
18 000
2 400
1 600
567 500
200 400
182 000
20 100
80 000
4 000
12 000
69 000
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75621

758
75801
75807
75831
852
85212

85213

85214

85216

85219
85228
900
90019

926
92605
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Wpłwy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
0490
odrębnych ustaw
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą2010 cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
2360
oraz innych zadań zleconych ustawami
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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
2030
zadań bieżących gmin
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
2030
zadań bieżących gmin
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
2030
zadań bieżących gmin
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
2030
zadań bieżących gmin
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.
0830 Wpływy z usług
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze srodowiska
0690 Wpływy z różnych opłat
0970 Wpływy z różnych dochodów
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
6330
zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i
6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

Poz. 906
193 400
16 800
116 000
60 000
600
810 550
805 950
4 600
6 660 206
3 674 448
3 674 448
2 732 363
2 732 363
253 395
253 395
2 205 083
1 997 824
1 995 824
2 000
11 117
11 117
52 204
52 204
95 329
95 329
48 259
48 259
350
350
25 700
25 700
7 511
18 189
666 000
666 000
333 000
333 000
11325836

3 325 436
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Wydatki budżetu gminy na 2010r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
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Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010r.
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treść
2
Przychody ogółem:

Klasyfikacja
§
3

Kredyty
§ 952
w tym na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu UE
Pożyczki
§ 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
Prywatyzacja majątku jst
§ 941 do 944
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
§ 931
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
Przelewy z rachunku lokat
§ 994
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
§ 992
Spłaty pożyczek
§ 992
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
§ 963
pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
§ 991
Lokaty
§ 994
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
§ 982
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995

Kwota
2010 r.
4
4 912 000,00
4 912 000,00
1 556 664,00

1 596 814,00
1 538 250,00
58 564,00
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej
dowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.
Lp.

Wyszczególnienie

1
1

2
Zespół Szkół w Pierzchnicy

2

Szkoła Podstawowa w Drugni

Dział

Rozdział

3
801
801
801
801
801
801
801

4
80101
80104
80110
80148
80101
80104
80148

Ogółem

Stan środków
obrotowych
na początek roku
4
2 000
2 000
10 000
3 000
38 000
1500
500
57 000

Dochody

Wydatki

5

7

10 000
20 000
33 000
239 000
9 000
4 500
30 000
345 500

9 000
20 500
33 000
238 000
37 000
5 500
30 000
373 000

Stan środków
obrotowych
na koniec roku
9
3 000
1 500
10 000
4 000
10 000
500
500
29 500

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Dotacje przedmiotowe w 2010r.
Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Lp.

1.

Dział

900

Rozdział

90001

Zakład Komunalny w Pierzchnicy

Ogółem kwota
dotacji
6

Zakres
5
dofinansowanie kosztów zbiorowego odprowadzania
ścieków

98 552

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Ogółem

98 552

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Dotacja podmiotowa w 2010r.
Lp. Dział Rozdział
Nazwa instytucji
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
921
92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy

Kwota dotacji
5
165 760

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Ogółem

165 760
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Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Dotacje celowe w 2010r.
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
851
85158
Izba Wytrzeźwień
2
600
60014
drogi powiatowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
851
85153
zwalczanie narkomanii
4
851
85154
przeciwdziałanie alkoholizmowi
5
851
85154
przeciwdziałanie alkoholizmowi
6
926
92605
utrzymanie klubu i pawilonu sportowego
7
852
85295
pomoc społeczna
Ogółem

Jednostka otrzymująca
dotację
5

Kwota
dotacji
5

Miasto Kielce
Powiat Kielecki

1 800
500 000

wyłonione w drodze konkursu
wyłonione w drodze konkursu
wyłonione w drodze konkursu
wyłonione w drodze konkursu
wyłonione w drodze konkursu

3 000
14 000
39 000
12 000
10 000
579 800
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Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXIX/2/10
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku
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UCHWAŁA NR XXIX/3/10
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/53/09 z dnia 19 października 2009r. w sprawie udzielenia przez
gminę Pierzchnica poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni
Na podstawie art. 94 ust. 1 w zwiazku
z art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
uchwala co następuje:

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zabezpieczenie potencjalnych spłat
wynikających z poręczenia zostanie ujęte
w wydatkach budżetu gminy na 2010r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. W uchwale Nr XXVI/53/09 Rady Gminy
Pierzchnica z dnia 19 października 2009r. w
sprawie udzielenia przez gminę Pierzchnica poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni dokonuje sie
zmian:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Poręczenia, o którym mowa w ust. 1
udziela się do 28 lutego 2010r..”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady:
Artur Kułagowski
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UCHWAŁA NR XXIX/4/10
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm./ i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
/Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm. Rada
Gminy uchwala, co następuje:

i określenie warunków technicznych przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się
o przyłączenie.”
2) W § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za wydanie warunków przyłączenia
będzie pobierana opłata, zgodna z obowiązującymi przepisami.”

§ 1. W Regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków uchwalonego uchwałą
Nr XXI/15/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia
30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków
dokonuje się zmian:
1) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa
się na pisemny wniosek o przyłączenie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady:
Artur Kułagowski
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UCHWAŁA NR XXVI/128/2010
RADY GMINY W RADKOWIE
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 166, art. 166a art. 184
ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz
w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2,
art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236,
art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1
pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości
7.965.256 zł, z tego:
a) dochody bieżące 5.525.698 zł
b) dochody majątkowe 2.439.558 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
1) Wydatki budżetu gminy w wysokości
9.567.691 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 5.382.472 zł
b) wydatki majątkowe 4.185.219 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2) Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne jednoroczne).
3) Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 4.062.219 zł,
wydatki majątkowe 4.062.219 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b.
§ 3.
1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.602.435 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów w kwocie - 1.602.435 zł,
2) Przychody budżetu w wysokości 2.050.435 zł,
rozchody w wysokości 448.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 40.000 zł,
2) celową w wysokości - 13.000 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 13.000 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) Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 28.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.000 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.
1) Dotacje podmiotowe dla:
a) gminnych instytucji kultury na łączną
kwotę - 70.942 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2) Dotacje celowe - 50.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8.
1) Ustala się plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
a) przychody - 2.000 zł,
b) wydatki - 7.988 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.602.435 zł;
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w tym kredyty, pożyczki 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 1.602.435 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie
448.000 zł;
w tym kredyty, pożyczki 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 340.000 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.203.366 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty
- 100.000 zł,
b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 1.602.435 zł;
w tym kredyty, pożyczki 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
1.602.435 zł;
c) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów - w
kwocie 448.000 zł;
w tym kredyty, pożyczki 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
340.000 zł;

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Poz. 909

d) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej - w kwocie 2.203.366 zł.
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 (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2011 roku
dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami
bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem
zmian dotyczących wieloletnich programów
inwestycyjnych,
dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
przekazania kierownikom jednostek budżetowych, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym (2011)
lokowania wolnych środków budżetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w Radkowie:
Krzysztof Błaut
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dochody budżetu gminy na 2010 r.
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Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
DOCHODY GMINY NA 2010 ROK w/g ŹRÓDEŁ
DOCHODY
1) DOCHODY WŁASNE: 1.484.028 zł
a) Podatki i opłaty – 685.268 zł
- Podatek rolny – 235.551 zł
- Podatek od nieruchomości – 373.734 zł
- Podatek leśny – 68.783 zł
- Podatek od środków transportowych
– 7.100 zł
- Wpływy z opłaty targowej – 100 zł
b) Udziały w podatkach – 377.760 zł.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 373.860 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych – 3.900 zł
c) Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy – 42.000 zł
- Wpływy z karty podatkowej – 7.000 zł
- Podatek od spadków i darowizn –
5.000 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 30.000 zł.
d) Dochody z tytułu opłaty skarbowej –
12.000 zł.
e) Pozostałe dochody realizowane przez
Urząd Gminy – 367.000 zł
- Wpływy za dodatkowe przyłącza wodociągowe, oraz wpływy z dzierżawy
od kół łowieckich – 101.000 zł
- Wpływy z mienia komunalnego, najmu lokali, sprzedaży mienia komunalnego, dzierżawy – 170.000 zł,

-

Wpływy uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu z tytułu
działalności gospodarczej – 28.000 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat
zobowiązań podatkowych – 6.000 zł
- Wpłaty rodziców na dożywianie dzieci w przedszkolu i szkole – 54.000 zł
- Różne dochody z usług – 5.000 zł.
- Dochody z tytułu realizacji zaliczek
alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego – 3.000 zł.
2) SUBWENCJA OGÓLNA - 3.103.943 zł.
część oświatowa – 1.496.448 zł
część wyrównawcza – 1.584.089 zł
część równoważącą - 23.406 zł
3) DOTACJE CELOWE otrzymywane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 939.147 zł.
4) DOTACJE CELOWE otrzymywane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 78.580 zł.
5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –
2.359.558 zł (w tym – kwota 156.192 zł refundacji poniesionych wydatków z tytułu realizacji w roku 2009 inwestycji pod nazwą
„Rozwój struktury komunikacyjnej terenu
Gminy Radków”, którego realizacja zakończona została w 2009 roku.)
Ogółem dochody wynoszą 7.965.256 zł.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
WYDATKI
1) Wydatki na 2010 rok planowane są w kwocie
9.567.691 zł
a) Wydatki na realizację zadań własnych
wynosić będą 8.628.544 zł. Z powyższej
kwoty przeznaczy się na zadania inwestycyjne kwotę 4.185.219 zł w tym: na
budowę kanalizacji miejscowości Kossów, Kwlilina 3.346.586 zł, pomocy finansowej dla powiatu włoszczowskiego
na wykonanie nakładki bitumicznej na
drodze powiatowej 50.000 zł, informatyzacji Urzędu Gminy 59.799 zł, na nadbudowę z termomodernizacją budynku
ogólnoużytkowego w Radkowie 655.834 zł;
na opracowanie dokumentacji modernizacji ujęcia studni w Świerkowie 25.000 zł;
zakup działek na potrzeby gminy 28.000 zł
oraz na zakup samochodu strażackiego
20.000 zł. Z pozostałych wydatków bieżących w kwocie 4.443.325 zł planuje się na
poszczególne działy: w dziale rolnictwo
i łowiectwo kwotę 19.222 zł – przekazanie
składki do izb rolniczych 4.711 zł oraz
kwotę 14.511 na drobne zakupy i remonty w zakresie rolnictwa. W dziale
transport i łączność na remont bieżący
dróg gminnych zaplanowano 120.000 zł.
W dziale turystyka na realizację zadań
w zakresie upowszechniania turystyki
przeznacza się kwotę 8.000 zł. W dziale
działalność usługowa na opracowanie
planu zagospodarowania przestrzennego
przeznacza się 15.000 zł. W dziale administracja publiczna planowane wydatki
wynoszą 1.056.804 zł z czego w rozdziale
Urzędy wojewódzkie na utrzymanie przeznacza się 64.904 zł, na utrzymanie rad
gmin przeznaczy się 50.000 zł, na utrzymanie urzędu gminy przeznacza się
917.900 zł z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się
681.800 zł a 236.100 zł zostanie wydatkowane na wydatki bieżące związane z
zakupami materiałów, energii, usług,
szkoleń, wypłatami delegacji, oraz na
promocję gminy 24.000 zł. W dziale
bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. p
wydatki dotyczą utrzymania jednostek
ochotniczych straży pożarnych oraz rezerwy kryzysowej – 96.500. W dziale ob-

sługi długu publicznego kwotę 70.000 zł
przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł. W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 2.207.700 zł z tego na
szkoły podstawowe 721.100 zł, oddziały
przedszkolne w szkołach 59.500 zł, przedszkola 225.100 zł, gimnazja 825.000 zł,
dowożenie uczniów 155.000 zł, zespół
ekonomiczno adm. szkół 99.700 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4.000 zł, stołówki szkolne 103.100 zł oraz
na pozostałą działalność 15.200 zł. Z powyższych planów na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi przeznacza się 1.611.100 zł
a na wydatki bieżące 596.600 zł. W dziale
ochrona zdrowia plan wynosi 61.315;
z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i narkomanii przeznaczono 28.000 zł a na
pozostałą działalność 33.315 zł są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia
w Bieganowie. W dziale pomoc społeczna planowane wydatki wynoszą 259.530 zł,
z tego 36.000 zł na domy pomocy społecznej, 3.000 na obsługę realizacji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, 2.874 zł na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców, 48.641 zł na zasiłki i pomoc w naturze, 22.155 zł na zasiłki stałe,
126.260 zł na ośrodek pomocy społecznej, oraz 20.600 zł na dożywianie i prace
społecznie użyteczne. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wydatki w kwocie 80.900 zł z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się 67.200 zł a na wydatki bieżące
13.700 zł. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki w kwocie 272.200 zł z czego na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego
przeznaczy się 160.000 zł a na pozostałą
działalność 112.200 zł z czego zostaną
sfinansowane prace interwencyjne, utrzymanie cmentarza, wywóz nieczystości,
wycena mienia komunalnego. W dziale
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w kwocie 131.154 zł
a w tym na domy i ośrodki kultury 58.212 zł,
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dotacja dla biblioteki 70.942 zł oraz pozostała działalność 2.000 zł. W dziale kultura fizyczna i sport planuje się wydatki
w kwocie 5.000 zł.
b) Wydatki na zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone wynoszą 939.147 zł.
Na administrację publiczną przeznacza
się 20.888 zł są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z tego na
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wynagrodzenia przeznacza się 19.500 zł.
Na prowadzenie stałego rejestru wyborców gminy przeznacza się kwotę 449 zł.
W dziale pomoc społeczna plan wynosi 917.810 zł z tego na wypłatę
świadczeń rodzinnych przeznacza się
873.067 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne 44.743 zł.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1.

010

2.

3.

700

754

01010

70005

75412

Nazwa zadania
inwestycyjnego

rok
budżetowy
2009
(7+8+9+10)

4
Opracowanie dokumentacji moderniz. ujęcia
studni w Świerkowie
Zakup działek na potrzeby gminy
Zakup samochodów strażackich

6
25000

28000

20000

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dotacje
środki
dochody
kredyty
i środki
wymienione
własne
i pożyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
jst
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10
A.
B.
25000
C.
D.
A.
B.
28000
C.
D.
A.
B.
20000
C.
D.
73000

Ogółem
73000
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
Urząd Gminy
Radków
Urząd Gminy
Radków
Urząd Gminy
Radków
x

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.
I

II

Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieżące
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki
w roku
budżetowym
2010

w zł
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań
programu w latach 2011-2012
Razem 20112011 rok
2012 rok
2012

4 062 219
1 858 853

4 267 825
1 798 957

2 717 847
1 057 328

6 985 672
2 856 285

2 203 366
4 062 219
1 858 853

2 468 868
4 267 825
1 798 957

1 660 519
2 717 847
1 057 328

4 129 387
6 985 672
2 856 285

2 203 366

1 754 401

1 660 519

4 129 387
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Załącznik nr 4b
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Lp.

Klasyfikacja
§
3

Treść

1

2
Przychody ogółem:

1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.

w złotych
Kwota
2008 r.
4
2050435,00
1602435,00
448 000,00

Kredyty
§ 952
Pożyczki
§ 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
Prywatyzacja majątku jst
§ 941 do 9441)
Prywatyzacja pośrednia
§ 941
Prywatyzacja bezpośrednia
§ 942
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz
§ 943
spółek z udziałem Skarbu Państwa
5d. Pozostałe przychody z prywatyzacji
§ 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
7. Obligacje
§ 911
8. Inne papiery wartościowe
§ 931
9. Inne źródła (wolne środki)
§ 955
10. Przelewy z rachunku lokat
§ 994
Rozchody ogółem:
448 000,00
1. Spłaty kredytów
§ 992
2. Spłaty pożyczek
§ 992
108 000,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków po§ 963
340 000,00
chodzących z budżetu UE
4. Udzielone pożyczki
§ 991
5. Lokaty
§ 994
6. Wykup papierów wartościowych
§ 982
7. Wykup obligacji
§ 971
8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
1)
w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów
przychodów osobno

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Tytuł
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2010 r.
w złotych
z tego:
Dotacje Wydatki
w tym:
Dział Rozdział
§
Wydatki
Wydatki
ogółem ogółem
wynagrodzenia i pochodne od
bieżące
dotacje pozostałe majątkowe
wynagrodzeń
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
750
75011 2010
20 888
20 888
20 888
19 500
1 388
751
75101 2010
449
449
449
449
852
85212 2010 873 067
873 067
873 067
27 940
845 127
852
85228 2010
44 743
44 743
44 743
33 043
11 700

Ogółem

939 147

939 147

80 932

858 215
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2010 r.
w złotych
z tego:
w tym:
Wydatki
Nazwa
Dochody
Wydatki
Wydatki
§
Dział Rozdział
Wydatki Wynagrodzenia
Wydatki
na na
zadania
ogółem
ogółem
z tytułu
bieżące i pochodne od Dotacje obsługę
Pozostałe majątkowe
poręczeń
wynagrodzeń
długu
i gwarancji
(odsetki)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

II. Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań przejętych
przez Gminę do realizacji w
drodze umowy lub porozumienia

III. Dochody i wydatki związane
z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
Wykonanie
nakładki bitumicznej na
60014
600
drodze powiatowej
Ogółem

6300

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
Lp.

Dział

Rozdział

1
1

2
921

3
92116

Nazwa instytucji
4
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Biblioteki

Ogółem

w złotych
Kwota
dotacji
5
70 942

70 942
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dotacje celowe
Lp.

Dział

1
1

2
600

w złotych
Jednostka otrzymująca
Rozdział
Nazwa zadania
dotację
3
4
5
60014
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze po- Starostwo Powiatowe Włoszwiatowej
czowa

Kwota
dotacji
5
50 000

50 000

Ogółem

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXVI/128/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.

Lp.
I

Dział
900

Rozdział
90011

Wyszczególnienie
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
Wydatki
Stan środków obrotowych na koniec roku

w złotych
Plan na 2010 r.
5 988
2 000
7 988
0

909

910
910

UCHWAŁA NR XXVI/129/2010
RADY GMINY W RADKOWIE
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz.1591, zmiany z 2002 r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420/
art. 3 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008,
zmiany z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, z 2008 r.
Nr 223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 92
poz. 753, Nr 99 poz. 826/ oraz art. 9 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /Dz. U. Nr 97, poz.
1050, zmiany z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, 2003 r.
Nr 137 poz. 1302, 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 210
poz. 2135, 2007 r. Nr 166 poz. 1172, 2008 r.
Nr 157 poz. 976, 2009 r. Nr 118 poz. 989/ Rada
Gminy w Radkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
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zlewnego w wysokości 21,00 zł brutto za 1 m3
nieczystości.

usługi odbierania stałych odpadów komunalnych przy częstotliwości odbioru raz na miesiąc
w wysokościach:
1) 72,80 zł brutto – nieczystości stałych gromadzonych w pojemnikach M 1100
2) 26,00 zł brutto – nieczystości stałych gromadzonych w pojemnikach 240 l
3) 14,60 zł brutto – nieczystości stałych gromadzonych w pojemnikach 140 l

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVII/76/08 Rady
Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi odbierania stałych odpadów komunalnych przy częstotliwości odbioru na zlecenie w
wysokości:
1) 428,00 zł brutto – nieczystości stałych gromadzonych w kontenerach KP-7

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 3. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych
nieczystości płynnych i ich transportu do punktu

Przewodniczący Rady Gminy w Radkowie:
Krzysztof Błaut
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UCHWAŁA NR XXVI/130/2010
RADY GMINY W RADKOWIE
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Włoszczowski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Radków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006r. Nr 17, poz. 128,; z 2007r., Nr 48, poz.
327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241) oraz art. 3 ust. 1 i art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858;
z 2007r. Nr 147, poz. 1033; z 2009r. Nr 18, poz. 97),
Rada Gminy w Radkowie uchwala, co następuje:

„Regulaminem”, obowiązujący na obszarze
Gminy Radków stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały

§ 5. § 5 Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków zwany dalej

Przewodniczący Rady Gminy w Radkowie:
Krzysztof Błaut

§ 2. Traci moc Regulamin dostarczania
wody przyjęty Uchwałą Nr III/15/02 Rady Gminy
w Radkowie z dnia 30 grudnia 2002 r.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/130/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 26 stycznia 2010r.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1) Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego przez
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą we Włoszczowie przy ul.
Wiejskiej 55, zwany dalej „Przedsiębiorstwem”, na terenie Gminy Radków.
2) Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) odbiorca usług - każdy, kto korzysta
z usług wodociągowo-kanalizacyjnych
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
b) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych
służących do wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz
przepompownie ścieków;
c) urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych
ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym;
d) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód
powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci
wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;
e) wodomierz - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody przez punkty
czerpalne wody w budynku, umieszczony
na instalacji wewnętrznej budynku za
wodomierzem głównym;
f) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy mierzący ilość bezpowrotnie zużytej
wody;
g) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy
mierzący ilość pobranej wody, znajdujący
się na każdym przyłączu wodociągowym;
h) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy
mierzący ilość pobranej wody z własnego
ujęcia, służący do obliczenia należności
z tytułu odprowadzania do kanalizacji
ścieków;
i) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację

kanalizacyjną nieruchomości odbiorcy
usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą
studzienką licząc od strony budynku, a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;
j) przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z
wewnętrzną instalacją wodociągową w
nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
k) sieć - przewody wodociągowe wraz z
uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda , będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
l) zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność prowadzoną przez Przedsiębiorstwo, polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody;
m) zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność prowadzoną przez Przedsiębiorstwo, polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody;
n) zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność prowadzoną przez Przedsiębiorstwo, polegającą na odprowadzaniu ścieków do oczyszczalni;
o) Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.
z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.);
p) Umowa - należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę zawartą między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług.
3) Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Przedsiębiorcy i Odbiorcy usług, wynikających z Ustawy i innych
przepisów wykonawczych oraz określenie
wzajemnych relacji pomiędzy Przedsiębiorstwem a właścicielem lub administratorem
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
4) Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorca usług.
5) Odbiorca usług powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi
z zawartej Umowy.
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Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo
§ 2. Przedsiębiorstwo ma obowiązek:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, dostaw wody z sieci pod odpowiednim
ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania
ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także
zapewnić należytą jakość dostarczanej wody;
2) opracowywać wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu;
3) zapewnić budowę urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez
gminę w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
o którym mowa w pkt 2;
4) dokonywać na swój koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zdrojów ulicznych;
5) wydawać warunki techniczne niezbędne do
podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej eksploatowanej
przez Przedsiębiorstwo, oraz uzgodnić przedłożoną dokumentację techniczną albo wydać
do niej opinię;
6) zamontować na swój koszt wodomierz główny
i wodomierz dodatkowy, o którym mowa w
§ 17 ust. 3 pkt 2, po odbiorze przyłącza i podejścia wodomierzowego, oraz ponosić koszty związane z ich konserwacją, i w związku
z tym dokonywać kontroli ich funkcjonowania z własnej inicjatywy, bez pobierania
opłat, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontrola odbywa się na wniosek odbiorcy usług - wówczas, w przypadku stwierdzenia prawidłowego działania wodomierza kontrolowanego,
koszt kontroli ponosi odbiorca usług;
7) prowadzić regularną kontrolę wewnętrzną
jakości wody i informować o niej poprzez
publikację komunikatu w prasie jeden raz na
kwartał;
8) przyjąć do systemu kanalizacyjnego ścieki
bytowe, komunalne i przemysłowe oraz do
kanalizacji deszczowej ścieki opadowe i roztopowe od odbiorców usług, na podstawie
zawartych z nimi umów, zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie;
9) określić wymaganą jakość ścieków przyjmowanych do systemu kanalizacyjnego;
10) zapewnić sprawność techniczną oraz prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

11) w przypadku wystąpienia z wnioskiem
o wydanie warunków technicznych odbioru
ścieków innych niż bytowe, określić dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach,
a także kontrolować, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązujacymi
przepisami.
§ 3. Przedsiębiorstwo ma prawo:
1) kontrolować prawidłowość robót budowlano-instalacyjnych prowadzonych w związku
z podłączaniem do sieci, oraz ich zgodność
z warunkami technicznymi i dokumentacją
techniczną;
2) do wstępu na teren nieruchomości lub do
obiektu budowlanego, należących do osób,
o których mowa w § 9, § 13 ust. 1 oraz § 14
ust. 1 i 3, w celu:
a) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
b) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierzy, wodomierza dodatkowego lub wodomierza głównego,
dokonania odczytu ich wskazań, badań
i pomiarów,
c) przeprowadzenia przeglądów i napraw
urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,
d) sprawdzenia ilości i jakości scieków
wprowadzonych do sieci,
e) odcięcia przyłącza wodociągowego lub
przyłącza kanalizacyjnego lub założenia
plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do punktów
czerpalnych wody w budynku,
f) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego stanowiącego własność Przedsiębiorstwa;
3) do zajmowania pasa terenu na posesjach
odbiorców usług, o szerokości niezbędnej do
usunięcia awarii lub dokonania konserwacji
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, pod warunkiem, że na własny koszt
przywróci ten teren do stanu sprzed awarii
lub konserwacji, bądź pokryje należycie udokumentowane koszty poniesione w tym zakresie przez odbiorcę usług.
§ 4. Odbiorca usług ma obowiązek:
1) korzystać z instalacji wodociągowej w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności
eliminować możliwości wystąpienia skażenia
bakteriologicznego lub chemicznego wody
w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się
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wody z instalacji wodociągowej, powrotu
ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
2) użytkować instalację kanalizacyjną w taki
sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej oraz nie wylewać substancji o
składzie i stężeniu przekraczającym normy
określone w obowiązujących przepisach;
3) umożliwiać realizację uprawnień, o których
mowa w § 3 pkt 2 i 3;
4) prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać
przed ingerencją osób nieuprawnionych
miejsca, w których zainstalowany jest wodomierz główny, wodomierz dodatkowy,
wodomierz (łącznie ze studzienką) lub urządzenie pomiarowe, oraz zapewnić łatwy dostęp do tych urządzeń;
5) powierzać usuwanie awarii przyłączy będących w posiadaniu odbiorcy usług, osobom
posiadającym odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje;
6) uzgadniać z Przedsiębiorstwem kwestie związane z sadzeniem drzew lub krzewów oraz
zabudowy w pasie sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej;
7) terminowo uiszczać należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, zgodnie
z wystawianymi przez Przedsiębiorstwo fakturami;
8) ponosić koszty likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w
związku z realizacją nowego przyłącza do tej
samej nieruchomości, jeżeli właścicielem
istniejącego przyłącza jest odbiorca usług;
9) zawiadomić Przedsiębiorstwo o posiadanych
własnych ujęciach wody w celu umozliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków;
10) wykorzystywać swoje przyłącze kanalizacyjne tylko na użytek własny i tylko do odprowadzania ścieków opisanych w Umowie;
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11) bezzwłocznie powiadamiać Przedsiębiorstwo
o zmianie danych objętych Umową, a w szczególności o zbyciu nieruchomości lub innym
sposobie zaprzestania jej władania, wskazując nowego właściciela lub władającego.
§ 5. Odbiorca usług ma prawo:
1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu
i jakości, z zastrzeżeniem § 32, 33 i 34;
2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków,
z zastrzeżeniem § 33 i 34;
3) zgłaszania Przedsiębiorstwu reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki oraz żądania przeprowadzenia ekspertyzy wodomierza
głównego i wodomierza dodatkowego przez
właściwy organ administracji miar;
4) uzyskania rekompensaty w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości;
5) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody, wskazanych w § 33 ust. 1 pkt 2
i § 34 ust. 1 pkt 1-3;
6) zgłaszania Przedsiębiorstwu wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza
dodatkowego lub urządzenia pomiarowego.
§ 6. Odbiorcy usług zabrania się:
1) pobierać wodę z pominięciem wodomierza,
wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego, lub odprowadzać ścieki z pominięciem urządzenia pomiarowego, jeżeli takie urządzenie zostało
zamontowane;
2) przemieszczać wodomierz, wodomierz główny,
wodomierz dodatkowy, wodomierz własny
lub urządzenie pomiarowe, zakłócać ich funkcjonowanie, zrywać plomby na nich założone, jak również na zaworach odcinających;
3) wykorzystywać sieć wodociągową bądź instalację wodociągową do uziemiania urządzeń elektrycznych.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług
§ 7.
1) Miejscem dostarczania wody przez Przedsiębiorstwo jest zawór za wodomierzem głównym i zawór za wodomierzem dodatkowym
na przyłączu wodociągowym.
2) Miejscem odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo jest odpływ ścieków z pierwszej
studzienki na przyłączu kanalizacyjnym, licząc od strony budynku, a w przypadku jej
braku - granica nieruchomości gruntowej

§ 8.
1) Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
odbywa się na podstawie pisemnej umowy o
zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie
ścieków, zawartej między Przedsiębiorstwem
a Odbiorcą usług.
2) Integralną częścią umowy na odprowadzanie ścieków z Odbiorcą usług wprowadzającym ścieki
przemysłowe, jest załącznik określający dopuszczalne warunki, jakim powinny odpowiadać
ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej.
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3) Umowę w imieniu Przedsiębiorstwa zawierają osoby upoważnione do jego reprezentowania lub osoby upoważnione do zawarcia
umowy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
4) Odbiorca usług może zawrzeć umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego
przedstawiciela.
5) W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do ich reprezentowania według
właściwych rejestrów lub ewidencji, oraz
pełnomocnicy tych osób.
§ 9.
1) Przedsiębiorstwo jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która
wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie
umowy.
2) Umowa, o której mowa w ust. 1, może być
zawarta z:
a) osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma
być dostarczana woda lub z której mają
być odprowadzane ścieki;
b) właścicielem lub zarządcą nieruchomości
zabudowanej budynkiem wielolokalowym
lub budynkami wielolokalowymi;
c) osobą korzystającą z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 10. Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz warunków
ich świadczenia;
2) przyjętego okresu obrachunkowego, o którym
mowa w § 18 ust. 1;
3) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
4) praw i obowiązków stron umowy;
5) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług;
6) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
7) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
§ 11. Treść umowy nie może ograniczać
praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
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wadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123,
poz. 858 ze zm.), z przepisów wykonawczych
oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 12.
1) Umowa zawierana jest na czas określony lub
na czas nieokreślony.
2) Umowa może zostać zmieniona po dokonaniu uzgodnień przez strony. Zmiana następuje poprzez podpisanie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Strony mają prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 33 ust. 3 i 34 ust. 2.
4) Umowa wygasa na skutek:
a) upływu czasu, na który została zawarta;
b) śmierci lub likwidacją Odbiorcy usług;
c) w związku ze zmianą właściciela lub władającego nieruchomością.
5) Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Przedsiębiorstwo może zaniechać dostarczania wody lub odbioru ścieków i zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody lub odprowadzanie ścieków.
§ 13.
1) Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami
wielolokalowymi, Umowa jest zawierana
z ich właścicielem lub z zarządcą.
2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub
budynków wielolokalowych jest uprawniony
do zainstalowania wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne
wody w danym budynku. Osoba korzystająca z
lokalu jest obowiązana udostępnić lokal właścicielowi lub zarządcy w celu zainstalowania
wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów,
legalizacji, konserwacji i wymiany.
§ 14.
1) Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku
wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo zawiera umowę
także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną
we wniosku, jeżeli:
a) instalacja wodociągowa w budynku jest
wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, mierzące zużycie wody
przez wszystkie punkty czerpalne wody w
budynku;
b) przed i za wodomierzem mierzącym zużycie wody przez punkty czerpalne wody
w budynku zamontowany jest zawór odcinający;
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c) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy
w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą;
d) właściciel lub zarządca rozliczy, zgodnie
z § 19, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku;
e) właściciel lub zarządca na podstawie
Umowy reguluje należności wynikające
z różnicy wskazań między wodomierzem
głównym a sumą wskazań wodomierzy
mierzących zużycie wody przez wszystkie
punkty czerpalne wody w budynku;
f) właściciel lub zarządca określa warunki
utrzymania tych wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz
warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami;
g) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania
wody do lokalu bez zakłócania dostaw
wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach
odcinających dostarczanie wody do lokalu;
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h) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania
wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania
dostaw wody do lokali.
2) Właściciel lub zarządca przed złożeniem
wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których
mowa w ust. 1 pkt d) i e), oraz o obowiązku
regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo rozliczenie.
3) Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na
zawarcie Umowy z osobą korzystającą z lokalu w budynkach wielolokalowych również
w przypadku, gdy nie są spełnione warunki,
o których mowa w ust. 1.
4) Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć
umowę, o której mowa w ust. 1 i w ust. 3, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią
warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w
szczególności
warunki
uniemożliwiające
ustalenie należności za dostarczoną wodę i
odprowadzone ścieki dla poszczególnych lokali, w terminie określonym w Umowie.

Rozdział 4
Sposób rozliczeń
§ 15. Rozliczanie należności odbywa się na
podstawie określonych w taryfach cen i stawek
opłat oraz ilości dostarczonej wody i dprowadzonych ścieków.
§ 16.
1) Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego na
przyłączu oraz wodomierza dodatkowego,
z wyjątkiem przypadku określonego w § 14
ust. 1, kiedy to ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy
mierzących zużycie wody przez wszystkie
punkty czerpalne wody w budynku, z uwzględnieniem wskazań wodomierza głównego.
2) W sytuacji braku technicznych możliwości
zainstalowania wodomierza głównego, ilość
dostarczonej wody ustala się w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców usług, na podstawie odrębnych przepisów.
3) W przypadku niesprawności wodomierzy,
o których mowa w ust. 1, jeżeli umowa nie
stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala
się na podstawie średniego zużycia wody w
okresie 3 (trzech) miesięcy przed stwierdze-

niem niesprawności wodomierzy, a gdy nie
jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego
zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierzy.
4) W przypadku niemożności odczytania wskazań
wodomierzy, o których mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo wystawia fakturę zaliczkową, która
zostaje rozliczona po odczytaniu ich wskazań.
§ 17.
1) Ilość odprowadzonych ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych, ustala
się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2) W sytuacji braku urządzeń pomiarowych,
ilość odprowadzonych ścieków, o których
mowa w ust. 1, przyjmuje się jako równą ilości wody pobranej ustalonej na podstawie
odczytu wodomierza głównego lub wodomierza własnego, albo określonej w Umowie.
3) W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, o których mowa w ust. 1, ilość bezpowrotniezużytej wody uwzględnia się wyłącznie
w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na
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ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego:
a) na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym, na koszt Odbiorcy usług,
albo
b) równolegle do wodomierza głównego, na
zasadzie rozdziału instalacji, na koszt
Przedsiębiorstwa.
4) W przypadku niemożności odczytania wskazań urządzenia pomiarowego, Przedsiębiorstwo wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje rozliczona po odczytaniu jego wskazań.
§ 18.
1) Do rozliczeń z odbiorcami usług stosuje się
jednomiesięczne okresy rozrachunkowe, ustalone w Umowie zawartej z Odbiorcą usług.
2) Przedsiębiorstwo może wystawiać faktury
zaliczkowe, które są rozliczane po odczycie
wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego lub urządzenia pomiorowego.
3) Odbiorca usług dokonuje zapłaty w formie
przelewu, wpłaty na konto Przedsiębiorstwa
albo gotówką w kasie Przedsiębiorstwa, w
terminie płatności oznaczonym na fakturze.
4) Jeżeli opłaty nie zostały wniesione przez
Odbiorcę usług w oznaczonym terminie,
Przedsiębiorstwo nalicza odsetki ustawowe
oraz wysyła upomnienie, wyznaczając dodatkowy 14 (czternasto) dniowy termin zapłaty,
uprzedzając równocześnie o możliwości zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
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5) W przypadku gdy Odbiorca usług nie uiścił
należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej
opłaty, o którym mowa w ust. 4, Przedsiębiorstwo może zaprzestać świadczenia usług.
6) W przypadku powstania długu po stronie
Odbiorcy usług na skutek nieuiszczenia należności, Przedsiębiorstwo może na zasadach
ogólnych zaliczyć należność z wpłat bieżących
na poczet zaległych odsetek i zaległych opłat.
§ 19.
1) Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, będący stroną umowy o której mowa w § 13
ust. 1, jest obowiązany do rozliczenia kosztów
dostarczenia wody i odprowadzenia scieków
z osobami korzystającymi z lokali w budynku.
2) Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów
różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez punkty czerpalne
wody w budynku. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża
osoby korzystające z lokali w tych budynkach.
3) Suma należności, o których mowa w ust. 2,
którymi zostają obciążone przez właściciela
lub zarządcę osoby korzystające z lokali w
budynku, nie może być wyższa od kosztów
ponoszonych przez właściciela lub zarządcę
na rzecz Przedsiębiorstwa.

Rozdział 5
Warunki przyłączania do sieci
§ 20.
1) Realizację budowy przyłączy do sieci oraz
studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiaroego zapewnia na
własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
2) Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania
wodomierza głównego ponosi Przedsiębiorstwo, natomiast wodomierza dodatkowego Odbiorca usług.
§ 21.
1) Wniosek o wydanie warunków technicznych
przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej składa osoba posiadająca tytuł
prawny do korzystania z nieruchomości, która ma zostać podłączona. W uzasadnionych
przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić
zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie

prawnym. Wzór wniosku ustala Przedsiębiorstwo
2) Do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej należy załączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny
do korzystania z nieruchomości, a w
przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jej statusu
prawnego;
b) aktualną mapę zasadniczą z określonym
stanem prawnym nieruchomości, do której
ma nastąpić przyłączenie, oraz przyległej
ulicy bądź drogi.
3) Odbiorca usług ponosi koszt wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej, których
wysokość jest ustalana na podstawie Uchwały
Rady Gminy.
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Rozdział 6
Warunki techniczne
§ 22.
1) Realizacja nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się na koszt
Odbiorcy usług.
2) Szczegółowe warunki techniczne realizacji
nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego określa Przedsiębiorstwo.
§ 23. Na pisemny wniosek Odbiorcy usług
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane w terminie
30 dni, a w szczególnych przypadkach w terminie 45 dni:
1) wydać opinię albo warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
2) uzgodnić przedłożoną dokumentację techniczną bądź wydać do niej opinię.
§ 24. Przystąpienie do realizacji przyłącza
wodociągowego lub kanalizacyjnego wymaga
uzyskania zgody Przedsiębiorstwa. Wzór wniosku o uzyskanie zgody na realizację robót budowlanych określa Przedsiębiorstwo. Jeśli w
ciągu 12 dni od daty wpływu wniosku Przedsiębiorstwo nie zgłosi do niego uwag, wykonawca
robót może przystąpić do realizacji przyłączy.
§ 25. Odbiorca usług zobowiązany jest
powiadomić pisemnie Przedsiębiorstwo o terminie przystąpienia do budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z co najmniej 5
(pięcio) dniowym wyprzedzeniem.
§ 26.
1) Odbiory techniczne przyłącza, przez Przedsiębiorstwo, dokonywane są dwuetapowo, tj.
jako odbiór w stanie odkrytym po zakończeniu robót montażowych, oraz odbiór końcowy, na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonywanego każdorazowo przez Inwestora
(aktualnego lub przyszłego odbiorcę usług)
po zakończeniu robót budowlano-montażowych, wykonanych na podstawie uprzednio wydanych przez Przedsiębiorstwo warunków technicznych i uzgodnionego projektu technicznego.
2) Spisanie protokołu odbioru technicznego
przyłącza następuje po dostarczeniu przez
Inwestora:

a) inwentaryzacji
geodezyjnej
powykonawczej;
b) protokołu zagęszczenia gruntu w pasie
drogowym;
c) protokołu od zarządcy drogi o przywróceniu nawierzchni do stanu pierwotnego.
§ 27. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje bezzwłocznie po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru przez Przedsiębiorstwo,
zamontowaniu wodomierza głównego - w przypadku usługi dostawy wody, oraz zawarciu
umowy z odbiorcą usług.
§ 28. W przypadku gdy ścieki przekraczają
dopuszczalne warunki określone w przepisach
prawa, Przedsiębiorstwo ma prawo uzależnić
podpisanie Umowy od ich podczyszczania przez
Odbiorcę usług.
§ 29.
1) Koszty dostawy, montażu i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo.
2) Koszty dostawy i montażu wodomierzy dodatkowego i mierzących zużycie wody przez
punkty czerpalne wody w budynku pokrywa
właściciel lub zarządca budynku.
3) Za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym wodomierzy, o których mowa w ust. 2,
oraz za ich właściwe zabezpieczenie odpowiada właściciel lub zarządca budynku.
4) Wodomierze mierzące zużycie wody przez
punkty czerpalne wody w budynku podlegają
okresowej legalizacji staraniem i na koszt ich
właścicieli lub zarządcy budynku, według
wymogów określonych w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r.
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29).
5) Wykonane podejścia wodomierzowe pod
wodomierze mierzące zużycie wody przez
punkty czerpalne wody w budynku, są plombowane przez Przedsiębiorstwo.
6) W przypadku konieczności wymiany lub okresowej legalizacji wodomierzy mierzących zużycie wody przez punkty czerpalne wody w
budynku, właściciel lub zarządca budynku
występuje do Przedsiębiorstwa o zdjęcie założonej plomby i ponowne założenie po dokonaniu koniecznej czynności.
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Rozdział 7
Postępowanie w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody oraz wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 30. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest
do udzielenia Odbiorcom usług informacji dotyczących przerw i ograniczeń w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.
§ 31.
1) O planowanych przerwach w dostawie wody
należy skutecznie powiadomić Odbiorców
usług najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem.
2) W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo udostępnia zastępcze punkty poboru wody i informuje równocześnie Odbiorców usług o
ich lokalizacji i możliwości korzystania.
§ 32.
1) Dopuszcza się możliwość ograniczenia w
dostawach wody:
a) w przypadku braku wody na ujęciu;
b) w celu zwiększenia dopływu wody do
hydrantów przeciwpożarowych;
c) na podstawie decyzji wydanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną;
d) koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych
lub kanalizacyjnych
2) W sytuacjach opisanych w ust. 1 Przedsiębiorstwo wprowadza ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu Odbiorców usług.
§ 33.
1) Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody
lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
a) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
b) Odbiorca usług nie uiścił należności za
pełne dwa okresy płatności, następujące
po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
c) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach
prawa;
d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak
również przy celowo uszkodzonych albo
pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych;

e) stwierdzono działania wpływające na
zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
2) Przedsiębiorstwo, które odcięło dostawę
wody z przyczyn, o których mowa w ust. 1
pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego
udostępnienia zastępczego punktu poboru
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i
poinformowania odbiorców usług o jego lokalizacji i możliwości korzystania.
3) Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody
zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, burmistrza (wójta) oraz Odbiorcę
usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
4) Z dniem zamknięcia przyłącza wodociągowego
bądź kanalizacyjnego, rozwiązaniu bez wypowiedzenia ulega odpowiednio umowa o zaopatrzenie w wodę bądź o odprowadzanie ścieków.
§ 34.
1) Dopuszcza się wstrzymanie zaopatrzenia
w wodę lub odprowadzania ścieków bez
uprzedniego zawiadomienia Odbiorców usług,
w następujących przypadkach:
a) zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia,
b) wystąpienie bezpośredniego zagrożenia
dla życia, zdrowia lub środowiska związane z funkcjonowaniem sieci,
c) działanie siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług,
d) zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego
na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki.
2) Z dniem zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego
w związku z sytuacją opisaną w ust. 1 pkt 4,
Umowa o odprowadzanie ścieków ulega
rozwiązaniu bez wypowiedzenia.
3) O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 1,
Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje Odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty.
4) W przypadku działania siły wyższej wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody i odprowadzania ścieków może nastąpić także w
drodze decyzji właściwego organu.
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§ 35. Wznowienie przez Przedsiębiorstwo
świadczenia usług poprzez otwarcie przyłącza
wodociągowego bądż kanalizacyjnego, następuje po usunięciu przez Odbiorcę usług nieprawidłowości, które spowodowały zamknięcie przyłącza, uiszczeniu należnych opłat i zawarciu nowej umowy z Przedsiębiorstwem.

Poz. 911,912

§ 36. W przypadkach zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego, opisanych w § 33 ust. 1 pkt 3
i § 34 ust. 1 pkt 4, Przedsiębiorstwo może:
1) nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń
podczyszczających;
2) określić odrębne warunki odbioru ścieków;
3) naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie
ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie uregulowaniami.

Rozdział 8
Reklamacje
4) Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację pisemną w ciągu 14 dni od daty jej
wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej
wpływu do siedziby Przedsiębiorstwa.
5) Jeżeli załatwienie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia
odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 30 dni.
6) Zgłoszenie reklamacji wysokości naliczonej
opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego uregulowania należności

§ 37.
1) Odbiorcy usług mogą składać reklamacje, w
szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości
naliczonej opłaty.
2) Wszystkie reklamacje dotyczące usług można
zgłaszać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa, pisemnie na jego adres, bądź pod numer telefonu uwidoczniony na fakturach.
3) Odbiorca usług, który składa reklamację,
winien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamację.

Rozdział 9
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
formacji składanych przez jednostki straży
pożarnych w okresach kwartalnych.
3) Należności za wodę pobraną do celów przeciwpożarowych reguluje gmina.

§ 38.
1) Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieciach wodociągowych.
2) Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe jest ustalana na podstawie pisemnych in-

Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 39. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia regulaminu na żądanie odbiorcy usług.
911
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UCHWAŁA NR 14/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 3 marca 2010 r.
dotycząca wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr LIV/300/2010 Rady Gminy
Piekoszów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2010 rok
oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska - Sołtyk, Iwona Kudła, Ewa
Midura - sprawozdawca.
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na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.)
postanawia
I/ Wskazać nieprawidłowości występujące w uchwale Nr LIV/300/2010 Rady Gminy Piekoszów
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2010 rok polegające na:
1/ zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę
1.000.000 zł wskutek wprowadzenia bez zgody
Wójta zmian w projekcie budżetu w zakresie
wydatków
co stanowi naruszenie art. 240 ust. 2 ustawy
z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240)
2/
zaplanowaniu wydatków w dziale 758 rozdz. 75818
w kwocie 38.000 zł to jest o 3.123 zł niższej od
kwoty minimalnej
co stanowi naruszenie art. 222 ust. 1 w/w/ ustawy o finansach publicznych
3/
- zaplanowaniu wydatków w dziale 750 rozdz.
75075 na kwotę 1.000 zł mimo, że wydatki
konieczne do realizacji w 2010 r. w w/w rozdziale stanowią kwotę 18.967 zł
co stanowi naruszenie art. 240 ust. 1 w/w
ustawy o finansach publicznych
- zaplanowaniu wydatków w dziale 750 rozdz.
75023 na kwotę 3.197.239 zł (w tym wydatki
na wynagrodzenia i pochodne 2.581.699 zł)
to jest mniejszą o kwotę 550.001 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w
stosunku do kwoty planowanej w projekcie
uchwały budżetowej na 2010 rok
- nie uwzględnieniu wydatków w dziale 400
rozdz. 40002 zaplanowanych w projekcie
uchwały budżetowej na 2010 rok na kwotę
150.000 zł przeznaczonych na realizację wydatków wynikających z uchwały Nr XL/247/2009
z dnia 28.05.2009 r. w sprawie dopłat dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych
przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. Z o.o. z siedzibą w Piekoszowie
na terenie Gminy Piekoszów
co stanowi naruszenie art. 46 ust. 1 w związku z art. 211 ust. 4 w/w ustawy o finansach
publicznych
4/ zaplanowaniu w uchwale Nr LIV/300/2010 w
par. 9 pkt. 3 limitu zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę
852.860 zł a w par. 11 pkt. 1c w/w uchwały za-
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warcie upoważnienia w /w zakresie dla Wójta w
sytuacji gdy spłata kredytów i pożyczek w kwocie 852.860 zł nastąpi – jak wynika z zał. Nr 5 do
w/w uchwały - z wolnych środków
co stanowi naruszenie art. 212 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2
pkt 1 w/w ustawy o finansach publicznych
5/ uwzględnieniu w załączniku Nr 3 do uchwały
Nr LIV/300/2010 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”
zadań w dziale 600 rozdz. 60013 poz. 1 i dziale
600 rozdział 60016 poz. 4, na które nie zaplanowano żadnych wydatków w roku 2010 co stanowi naruszenie art. 166 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
II. wskazać sposób usunięcia nieprawidłowości
poprzez:
1/ zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł deficytu
budżetowego z zachowaniem zasady równowagi
budżetowej z uwzględnieniem tej zmiany w treści uchwały Nr LIV/300/2010 oraz w odpowiednich załącznikach do w/w uchwały
2 i 3/ zwiększenie wydatków o łączną kwotę
572.091 zł
- w dziale 758 rozdz. 75818 o 3.123 zł to jest do
kwoty minimalnej 41.123 zł
- w dziale 750 rozdz. 75075 o kwotę 18.967 zł
stosownie do wystawionych faktur i rachunku (f-ry nr 174/2009, 2/2010, 00712F1002E01,
026/01/2010, 744 rachunek nr 2)
- w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 550.001
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne i tym samym zwiększenie łącznie
wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 do kwoty 3.747.240 zł
- zaplanowanie wydatków w dziale 400 rozdz.
40002 w wysokości 150.000 zł przeznaczonych na realizację wydatków wynikających
z uchwały Nr XL/247/2009 z dnia 28.05.2009 r.
w sprawie dopłat dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków realizowanych przez Zakład Usług
Komunalnych w Piekoszowie Sp. Z o.o.
z siedzibą w Piekoszowie na terenie Gminy
Piekoszów
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o
kwotę 722.091 zł oraz uwzględnieniem w/w
zmian w par. 2 ust. 1 i par. 4 pkt. 1 uchwały
Nr LIV/300/2010 oraz w odpowiednich załącznikach do w/w uchwały
4/ skreśleniu w uchwale Nr LIV/300/2010 par. 9
pkt. 3 i par. 11 pkt. 1c
5/ skreśleniu w załączniku Nr 3 do uchwały
Nr LIV/300/2010 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”
zadań w dziale 600 rozdz. 60013 poz. 1
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i dziale 600 rozdział 60016 poz. 4, na które nie
zaplanowano żadnych wydatków w roku 2010
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III/ Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości
określonych w pkt. 1 do dnia 19 marca 2010 r.

Uzasadnienie
W dniu 3 lutego 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynęła uchwała
Nr LIV/300/2010 Rady Gminy Piekoszów z dnia
28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2010 rok, która na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych w związku z art. 86
ustawy o samorządzie gminnym została objęta
postępowaniem nadzorczym. W tym samym
dniu doręczone zostało do RIO w Kielcach pismo
Wójta Gminy Piekoszów znak Org. 0920/01/2010,
w którym w oparciu o art. 240 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych i art. 60 ustawy o samorządzie gminnym Wójta zaskarża w/w uchwałę
jako niezgodną z prawem wnosząc o jej uchylenie. W dniu 16 lutego wpłynęło wyjaśnienie Wójta dotyczące pisma znak Org. 0920/01/2010 wraz
z dokumentami które stanowią:
- uchwała Nr XL/247/2009 z dnia 28.05.2009 r.
w sprawie dopłat dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków realizowanych przez Zakład Usług
Komunalnych w Piekoszowie Sp. Z o.o.
z siedzibą w Piekoszowie na terenie Gminy
Piekoszów
- pismo skierowane do Przewodniczącego Rady
Gminy w Piekoszowie z dnia 28.01.2010 r. w
którym Wójt oświadcza, iż w związku z wnioskiem złożonym przez grupę radnych na sesji
budżetowej w dniu 28.01.2010 r. nie wyraża
zgody na zwiększenie deficytu
- wniosek grupy radnych w sprawie zmian
budżetowych na rok 2010 obejmujący zmniejszenia planowanych wydatków o łączną
kwotę 1.125.000 zł i zwiększenia planowanych wydatków o łączną kwotę 2.125.000 zł
- plik faktur i rachunek (f-ry nr 174/2009,
2/2010, 00712F1002E01, 026/01/2010, 744 rachunek nr 2) na łączną kwotę 18.966,90 zł
Z powyższych materiałów wynika, że w celu sfinansowania zwiększonych wydatków budżetowych wg zestawienia jak we wniosku grupy radnych na ogólną kwotę 2.125.000 zł zmniejszone
zostały wydatki budżetowe wg zestawienia jak
w w/w wniosku o kwotę 1.125.000 zł a ponadto
zaplanowany został kredyt w wysokości
1.000.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego rocznego pod nazwą
„Budowa ulicy Piaskowej w Podzamczu Piekoszowskim” o wartości 440.000 zł oraz na dotację
celową dla Gminnego Ośrodka Kultury celem

sfinansowania zadania pod nazwą „Zmiana sposobu przeznaczenia piętra i poddasza istniejącego budynku na cele publiczne w miejscowości
Górki Szczukowskie” w kwocie 560.000 zł.
Tym samym jak podnosi Wójt bez jego zgody
został zwiększony o w/w kwotę deficyt a ponadto
zmniejszone zostały w stosunku do projektu
uchwały budżetowej na 2010 rok wydatki:
- w dziale 750 rozdz. 75075 o kwotę 50.000 zł
na promocję podczas gdy konieczne jest dokonanie wydatków na łączną kwotę 18.967 zł
wynikającą ze złożonych faktur i rachunku
- w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 550.001
dotyczącą wynagrodzeń i pochodnych
- w dziale 758 rozdz. 75818 – poniżej minimum
ustawowego zaplanowanych wydatków z
przeznaczeniem na rezerwę ogólną
Ponadto nie zostały zaplanowane w uchwale
budżetowej na 2010 rok wydatki w kwocie
150.000 zł ujęte w projekcie budżetu na 2010 r. w
dziale 400 rozdz. 40002 przeznaczone na realizację
wydatków wynikających z uchwały Nr XL/247/2009
z dnia 28.05.2009 r. w sprawie dopłat dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp.
Z o.o. z siedzibą w Piekoszowie na terenie Gminy Piekoszów, co zdaniem Wójta spowoduje nie
wywiązanie się z realizacji w/w uchwały.
W toku badania nadzorczego Kolegium RIO w
Kielcach ustaliło, że projekt uchwały budżetowej
na 2010 rok zakładał deficyt w kwocie 1.732.501 zł i
deficyt ten miał w całości być sfinansowany
z kredytów. Jednocześnie w w/w projekcie budżetu zaplanowane były przychody budżetowe
na kwotę 2.589.261 zł i rozchody budżetowe na
kwotę 856.760 zł.
Natomiast w uchwale Nr LIV/300/2010 Rady
Gminy Piekoszów z dnia 28 stycznia 2010 r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów
na 2010 rok zaplanowany został deficyt w kwocie
3.761.677 zł, który sfinansowany będzie z kredytów w kwocie 3.589.261 zł oraz z wolnych środków w kwocie 172.416 zł. Jednocześnie w w/w
uchwale zaplanowane zostały przychody budżetowe na łączną kwotę 4.614.537 zł (w tym kredyty w wysokości 3.589.261 zł oraz wolne środki w
wysokości 1.025.276 zł) oraz rozchody budżetowe na kwotę 852.860 zł.
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Z powyższych ustaleń wynika, że deficyt budżetowy zaplanowany w uchwale budżetowej na
2010 rok finansowany z kredytu jest wyższy o
1.856.760 zł w stosunku do projektu budżetu na
2010 rok. Zwiększenie o 1.856.760 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na
sfinansowanie zwiększonego deficytu budżetu
wynika z tego, że rozchody w wysokości 852.860 zł
sfinansowane zostaną nie z kredytu ale z wolnych środków.
Powyższe wskazuje na zasadność zarzutu Wójta
dot. zwiększenia przez organ stanowiący o
1.000.000 zł wydatków, które będą podlegać
finansowaniu z kredytu – na co Wójt nie wyraził zgody.
Przedstawiciele Rady Gminy, którzy stawili się
na posiedzeniu Kolegium w dniu 24 lutego 2010 r.
wyjaśnili, że zgodnie z uchwałą Nr LIII/292/2009
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
w postaci dotacji celowej dla instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie, która to uchwała podjęta została przez Radę
Gminy z inicjatywy Wójta Gminy w dniu 30 grudnia
2009 r. - Wójt Gminy powinien był zabezpieczyć
w uchwale budżetowej Gminy Piekoszów na
2010 rok w dziale 921 Kultura ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i
Ośrodki Kultury, Świetlice Kluby środki finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości
559.682,99 zł na pokrycie przez Gminny Ośrodek
Kultury w Piekoszowie kosztów związanych
z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Zmiana
sposobu przeznaczenia piętra i poddasza istniejącego budynku na cele publiczne w miejscowości
Górki Szczukowskie – Gmina Piekoszów”.
Z uzasadnienia do w/w uchwały wynika, że ma
ona charakter intencyjny i podjęta została w
związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków o
przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007- 2013 z udziałem Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia
Lokalna Grupa działania „Dorzecze Bobrzy”.
Niezależnie od powyższych wyjaśnień Kolegium
RIO w Kielcach na podstawie przedłożonych
przez Wójta materiałów oraz przeprowadzonej
analizy projektu i uchwały budżetowej na 2010 r.
stwierdziło, że Rada Gminy w Piekoszowie
zwiększyła w uchwale budżetowej na 2010 r. –
bez zgody Wójta - deficyt budżetowy co narusza
art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Przepis ten stanowi, iż bez zgody zarządu /w tym
przypadku Wójta/ organ stanowiący j.s.t. nie
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może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej j.s.t. zmian powodujących zmniejszenie
dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu j.s.t..
Także porównanie wydatków zaplanowanych w
projekcie uchwały budżetowej na 2010 r. i
uchwały Nr LIV/300/2010 w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Piekoszów na 2010 rok wykazuje że:
- w dziale 750 rozdz. 75075 nastąpiło zmniejszenie wydatków na promocję z kwoty
51.000 zł do 1.000 zł w sytuacji gdy konieczne jest dokonanie wydatków na łączną kwotę
18.908 zł wynikającą ze w/w faktur i rachunku
- w dziale 750 rozdz. 75023 nastąpiło zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 3.131.700 zł do kwoty
2.581.699 to jest o kwotę 550.001 zł
- nie zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na 2010 r. wydatki w kwocie 150.000 zł
ujęte w projekcie budżetu na 2010 r. w dziale
400 rozdz. 40002 przeznaczone na realizację wydatków wynikających z uchwały Nr XL/247/2009
z dnia 28.05.2009 r. w sprawie dopłat dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych
przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. Z o.o. z siedzibą w Piekoszowie
na terenie Gminy Piekoszów.
Wójt Gminy, który stawił się na posiedzeniu Kolegium w dniu 3 marca 2010 r. wyjaśnił, że
zmniejszenie w/w wydatków przez Radę Gminy
zagraża realizacji wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym zobowiązań z tytułu zawartych
umów o pracę oraz sfinansowaniu wydatków
poniesionych na promocję.
Zdaniem kolegium RIO w Kielcach nie zaplanowanie w uchwale budżetowej na 2010 r. wydatków dot. promocji gminy związanych ze zobowiązaniami jakie na podstawie projektu uchwały
budżetowej na 2010 r. zaciągnął Wójt narusza
art. 240 ust. 1 w/w ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia
31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej
przedstawiony organowi stanowiącemu j.s.t..
Z kolei niezaplanowanie w uchwale budżetowej
odpowiednich wydatków na wynagrodzenia i
pochodne oraz na płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich zdaniem Kolegium RIO w Kielcach narusza art. 46
ust.1 w związku z art. 211 ust. 4 w/w ustawy
o finansach publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych mogą bowiem zaciągać
zobowiązania do sfinansowania w danym roku
jedynie do wysokości wynikającej z planu wy-
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datków lub kosztów jednostki, pomniejszonej
o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia,
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz
Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz
płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych
w latach poprzednich. Podstawą gospodarki
finansowej jednostki samorządu terytorialnego
w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Zdaniem Kolegium uchwała ta powinna
uwzględniać wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.
Ponadto zaplanowanie w uchwale Nr LIV/300/2010
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2010 rok wydatków w dziale 758 rozdz.
75818 w kwocie 38.000 zł to jest o 3.123 zł niższej
od kwoty minimalnej narusza art. 222 ust. 1 w/w/
ustawy o finansach publicznych, który stanowi,
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że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie
niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków
budżetu.
Także w sytuacji gdy źródłem spłaty wcześniej
zaciągniętych zobowiązań na kwotę 852.860 zł
będą wolne środki nieprawidłowe jest zaplanowanie w uchwale Nr LIV/300/2010 w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2010
rok w par. 9 pkt. 3 limitu zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek zaciąganych na sfinansowanie spłaty
wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę
852.860 zł i zawarcie w par. 11 pkt. 1c upoważnienia w w/w zakresie dla Wójta.
Zważywszy na powyższe Kolegium RIO w Kielcach wskazało jak w sentencji.
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Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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UCHWAŁA NR 15/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 5 marca 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LIV/303/2010 Rady Gminy w Piekoszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska - Sołtyk - sprawozdawca,
Iwona Kudła, Ireneusz Piasecki.
na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11
ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.)
postanawia
stwierdzić nieważność części uchwały Nr LIV/303/2010
Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28 stycznia
2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu Gminy Piekoszów na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i
niepublicznych innych form wychowania przed-

szkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania to jest:
1/ części § 5 uchwały Nr LIV/303/2010 o treści
„z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 załącznika do
uchwały który wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2010 roku” z powodu naruszenia
art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 ze zm.)
2/ § 2 ust 3 pkt 2 załącznika nr 1 do w/w uchwały z powodu braku podstaw prawnych do
określenia wysokości dotacji w zależności od
godzin pracy oddziałów przedszkolnych.
3/ § 2 ust. 5 załącznika nr 1 do badanej uchwały
z powodu braku podstaw prawnych do regulowania matematycznego sposobu obliczania wysokości planowanych wydatków na
jednego ucznia,
4/ § 3 ust 3 załącznika Nr 1 do uchwały z powodu naruszenia art. 90 ust 3c ustawy o systemie oświaty
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5/ § 5 ust. 5 pkt 2-5 załącznika nr 1 do w/w
uchwały z powodu braku podstawy prawnej
do stanowienia przez Radę Gminy przepisów
normujących wstrzymanie wypłat należnych
dotacji
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6/ W § 4 ust 4 załącznika Nr 1 do w/w uchwały
z powodu wskazania podstawy prawnej nie
obowiązującej od 1.01.2010 roku

Uzasadnienie
Uchwała Nr LIV/303/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy
Piekoszów na prowadzenie szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli
niepublicznych i niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania doręczona została do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 5 lutego 2010 r. i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
została objęta postępowaniem nadzorczym.
Badając wyżej wymienioną uchwałę Kolegium
RIO w Kielcach ustaliło, że:
1/ W § 5 uchwały Nr LIV/303/2010 Rada Gminy
w Piekoszowie postanowiła o wejściu tej
uchwały w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 załącznika do uchwały, który wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2010 roku.
2/ W § 2 ust 3 pkt 2 załącznika nr 1 do badanej
uchwały Rada Gminy ustaliła, że dotacje dla
oddziałów przedszkolnych 5-cio i 6-cio godzinnych przysługują na każdego ucznia w
wysokości odpowiednio 50 i 60 % kwoty
określonej w § 2 ust 1 pkt 1 tj. dotacja przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75 %
planowanych wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej wg stanu na
początek roku budżetowego, ponoszonych w
przedszkolach prowadzonych przez Gminę w
przeliczeniu na jednego ucznia.
3/ W § 2 ust 5 załącznika nr 1 do uchwały Rada
Gminy w Piekoszowie dokonała zapisu zmierzającego do uregulowania matematycznego
sposobu obliczania wysokości planowanych
wydatków na jednego ucznia, wskazując iż
wysokość planowanych wydatków w przeliczeniu na jednego ucznia stanowi iloraz planowanych wydatków bieżących oraz planowanej liczby uczniów.
4/ W § 3 ust 3 załącznika nr 1 do uchwały zapisano że na uzasadniony wniosek osoby prowadzącej niepubliczne gimnazjum, niepubliczną szkołę podstawową, niepubliczne
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego Wójt Gminy może wyrazić zgodę

na przekazanie przyznanej dotacji w innych
częściach i innych terminach niż zostało to
określone w art. 90 ust 3c ustawy o systemie
oświaty.
5/ W załączniku nr 1 do w/w uchwały w § 5 ust. 5
pkt. 2-5 Rada Gminy w Piekoszowie postanowiła o wstrzymaniu wypłat dotacji w sytuacji:
- niewywiązywania się z obowiązku rozliczenia otrzymanych dotacji w terminach
o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszego
regulaminu , do czasu przedstawienia i
zaakceptowania tego rozliczenia
- odmowy przedstawienia dodatkowych
informacji, o których mowa w § 4 ust. 3
niniejszego regulaminu
- odmowy poddania się kontroli w terminie określonym przez Gminę Piekoszów
- nie doprowadzenia w wyznaczonym terminie do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.
6/ w § 4 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały wskazano podstawę prawną nie obowiązującej
ustawy tj. art.144 i art.145 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Odnosząc się do powyższych postanowień
Rady Gminy Piekoszów zawartych w uchwale
Nr LIV/303/2010 Kolegium RIO w Kielcach
stwierdza co następuje.
Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie
oświaty kompetencją organu stanowiącego j.s.t.
jest ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b w/w ustawy, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystywania, z uwzględnieniem w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakresu
danych, które powinny być zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
Wskazać należy w pierwszej kolejności, że
uchwały podejmowane na podstawie art. 90
ust. 4 ustawy o systemie oświaty są aktami prawa miejscowego. Posiadają one bowiem cechę
powszechnego obowiązywania na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Zgodnie z
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych akty normatywne, zawierające
przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane
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w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po
upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia,
chyba że dany akt normatywny określi termin
dłuższy. Istnieje zgodnie z art. 5. w/w ustawy
możliwość nadania aktowi normatywnemu
wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie jednakże możliwość ta
odnosi się do wejścia w życie całego aktu normatywnego a nie jedynie jego części. W sytuacji,
gdy Rada Gminy w Piekoszowie zgodnie z § 5
uchwały Nr LIV/303/2010 wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nadawanie
wstecznej mocy obowiązującej części tej uchwały narusza zdaniem Kolegium art. 4 ust. 1 w
związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych.
W zakresie zapisu § 2 ust 3 pkt 2 załącznika do
poddanej badaniu uchwały Kolegium stwierdza
że brak jest podstaw prawnych do dokonywania
przez organ stanowiący zapisów wprowadzających proporcjonalność kwoty dotacji w stosunku
do dziennej liczby godzin pracy oddziałów
przedszkolnych.
Podobnie brak jest podstaw prawnych do dokonania w uchwale przez organ stanowiący j.s.t.
uregulowania matematycznego sposobu wyliczania wysokości planowanych wydatków w
przeliczeniu na jednego ucznia do której to regulacji doszło w§ 2 ust 5 uchwały.
W związku z postanowieniami § 2 ust. 5 i § 3
ust 3 oraz § 5 ust. 5 pkt. 2-5 załącznika nr 1 do
w/w uchwały Kolegium stwierdza, że kompetencja organu stanowiącego j.s.t. określona w
art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty sprowadza się w zasadzie do kwestii technicznych.
Przez „tryb udzielania” dotacji należy rozumieć
przede wszystkim wymagania formalne, jakie
powinny spełnić podmioty ubiegające się o dotację. W szczególności chodzi o określenie przez
organ stanowiący zakresu danych, które zawarte
powinny być we wniosku o udzielenie dotacji,
organu do którego wniosek ten powinien być
skierowany, trybu jego załatwienia oraz terminów przekazywania dotacji uwzględniających w
szczególności wymogi art. 90 ust. 3c w/w ustawy. Z kolei umocowanie do ustalenia trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji wiąże się ściśle z realizacją celu na
jaki mogą być wykorzystywane dotacje. Cel ten
określony jest w art. 90 ust. 3d w/w ustawy. Należy w tym miejscu podkreślić, że dotacje, o których mowa w art. 90 ust. 1-3a ustawy o systemie
oświaty mają charakter obligatoryjny i przysługują wskazanym w tych przepisach podmiotom.
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W badanej przez Kolegium uchwale Rada Gminy
w Piekoszowie określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Piekoszów na
prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania czyniąc to jednakże co do części swoich postanowień dotyczących
§ 3 ust. 3 i § 5 ust. 5 pkt. 2-5 załącznika nr 1 do
w/w uchwały - z naruszeniem prawa, natomiast
w zakresie § 2 ust 3 pkt 2 i ust 5 bez podstaw
prawnych.
Zawarcie w § 3 ust. 3 załącznika do uchwały
uprawnienia dla Wójta Gminy do dokonania na
uzasadniony wniosek osoby prowadzącej niepubliczne gimnazjum, niepubliczną szkołę podstawową, niepubliczne przedszkole, inną formę
wychowania przedszkolnego do wyrażenia zgody na przekazanie przyznanej dotacji w innych
częściach i innych terminach niż zostało to określone w art. 90 ust 3c ustawy o systemie oświaty, narusza wskazany art. zgodnie z którym dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.
Odnośnie postanowień w zakresie § 5 ust. 5
pkt. 2-5 załącznika nr 1 do w/w uchwały wskazać
należy na wyrok WSA w Kielcach sygn. II SA/Ke
665/09 z dnia 14.12.2009 r. odnoszący się także
do kwestii postanowień normujących wstrzymanie dotacji. Z uzasadnienia tego wyroku w zakresie rozpatrywanej przez Sąd powyższej kwestii
wynika, że brak jest umocowania dla organów
stanowiących do stanowienia o wstrzymywaniu
dotacji i kwestie te w ogóle nie mogą być regulowane przepisami prawa miejscowego. Także
w ustawach nie jest unormowana instytucja
wstrzymywania dotacji. Z uwagi na powyższe w
zakresie § 5 ust. 5 pkt. 2-5 załącznika nr 1 do w/w
uchwały Kolegium RIO w Kielcach orzekło jak w
sentencji.
Nadto Kolegium wskazuje, że treści § 4 ust. 4
przedmiotowej uchwały podjętej 28 stycznia
2010 roku odnoszącej się do zasad zwrotu dotacji w części niewykorzystanej, wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie
pobranej wskazano przepisy art. 144 i 145 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, które to przepisy w dniu podejmowania
przedmiotowej uchwały już nie obowiązywały.
W powyższym zakresie od 1.01.2010 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.
1240) - to jest odpowiednio art. 251 i 252 tej
ustawy.
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Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie
30 dni od dnia doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 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 wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski
Redakcja: Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w likwidacji, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl
Skład druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w likwidacji, 25-516 Kielce,
Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r.

ISSN-1508-4787

Cena 37,43 zł (w tym 7 % VAT)

