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UCHWAŁA NR L/356/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka 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 ust.1, 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, 8,10 ust. 2 pkt 1, 2,
art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1, 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) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIX/349/2010 Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dotacje podmiotowe dla gminnych
instytucji kultury na łączną kwotę 760 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy –
o kwotę 890 900 zł, w tym;
a) dział 600 – transport i łączność o kwotę
890 900 zł,
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne,
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin,
3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy
o kwotę 1 265 000 zł, w tym;
a) dział 600 – transport i łączność o kwotę
915 000 zł,
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne,
§ 6339- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin,
b) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego o kwotę 350 000 zł,
rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby,
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł,

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy –
o kwotę 244 700 zł, w tym;
a) dział 010 – rolnictwo i łowiectwo o kwotę
200 900 zł,
rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych,
b) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego o kwotę 40 000 zł,
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby,
§ 2480 -Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury,
c) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego o kwotę 3 800 zł,
rozdział 92195 – Pozostała działalność,
§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,
5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 618 800 zł, w tym;
a) dział 750 - administracja publiczna o kwotę 40 000 zł,
rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,
§ 4300 – zakup usług pozostałych,
b) dział 900 – gospodarka komunalna i
ochrona środowiska o kwotę 3 800 zł,
rozdział 90095 – pozostała działalność,
§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,
c) dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego o kwotę 575 000 zł,
rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby,
§ 6058– wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 350 000 zł,
§ 6059– wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 225 000 zł,
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6. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2010-2012”
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w
2010 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały,
8. Załącznik „Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami” otrzymuje brzmienie jak załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały,
9. Załącznik „Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”

Poz. 989

otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
10. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2010 r.”
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr L/356/2010
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr L/356/2010
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr L/356/2010
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr L/356/2010
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr L/356/2010
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 lutego 2010 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa instytucji
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.
921
92109 Kazimierski Ośrodek Kultury
2.
921
92116 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Ogółem

Kwota dotacji
5
460 000
300 000

760 000
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UCHWAŁA NR L/357/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 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 i Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218) , art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r 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) oraz art. 6 b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn.
zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i
art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z
późn. zm.) uchwala się co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XLVI/321/2009 Rady
Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat, okre-

ślenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się następujących inkasentów
uprawnionych do pobierania wymienionych w
§ 1 pkt 1-3 niniejszej uchwały podatków:
1) Pani Bronisława Prokop na terenie sołectwa
Boronice,
2) Pan Aleksander Pietrzyk na terenie sołectwa
Broniszów,
3) Pan Paulina Kołodziejczyk na terenie sołectwa Chruszczyna Mała,
4) Pani Wiesława Nawrot na terenie sołectwa
Chruszczyna Wielka,
5) Pan Stanisław Baranowski na terenie sołectwa Cło,
6) Pan Jan Nowak na terenie sołectwa Cudzynowice,
7) Pan Tadeusz Wójcik na terenie sołectwa Dalechowice,
8) Pani Ewa Grzywna na terenie sołectwa Donatkowice,
9) Pan Stefan Czapla na terenie sołectwa Donosy,
10) Pani Halina Małek na terenie sołectwa Gabułtów,
11) Pan Mieczysław Karbowniczek na terenie
sołectwa Głuchów,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132

– 8680 –

12) Pan Robert Gorgoń na terenie sołectwa
Gorzków,
13) Pan Tadeusz Maj na terenie sołectwa Góry
Sieradzkie,
14 Pan Janusz Walczak na terenie sołectwa Gunów Kolonia,
15) Pan Henryk Kilian na terenie sołectwa Gunów Wilków,
16) Pan Jacek Słabosz na terenie sołectwa Hołdowiec,
17) Pan Henryk Szlęk na terenie sołectwa Jakuszowice,
18) Pani Janina Korfel – Szymczyk na terenie
sołectwa Kamieńczyce,
19) Pan Stanisław Kozik na terenie sołectwa Kamyszów,
20) Pan Krzysztof Dragan na terenie sołectwa
Kazimierza Mała,
21) Pan Adam Kozieł na terenie sołectwa Krzyszkowice,
22) Pan Leszek Łąkas na terenie sołectwa Lekszyce,
23) Pan Artur Piątek na terenie sołectwa Łękawa,
24) Pan Marian Garbarz na terenie sołectwa Łyczaków,
25) Pani Wiesława Janczur na terenie sołectwa
Marcinkowice,
26) Pan Józef Marzec na terenie sołectwa Nagórzanki,
27) Pani Grażyna Minor na terenie sołectwa
Odonów,
28) Pan Artur Puchalski na terenie sołectwa Paśmiechy,
29) Pan Witold Nowak na terenie sołectwa Plechów,
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30) Pan Bogusław Dera na terenie sołectwa Plechówka,
31) Pan Rafał Cerazy na terenie sołectwa Podolany,
32) Pani Aneta Cupak – Gryszówka na terenie
sołectwa Sieradzice,
33) Pan Kazimierz Ochenduszka na terenie sołectwa Skorczów,
34) Pan Tadeusz Kowalski na terenie sołectwa
Słonowice,
35) Pan Stanisław Rubacha na terenie sołectwa
Stradlice,
36) Pan Marek Makuch na terenie sołectwa
Wielgus,
37) Pan Stanisław Kuliś na terenie sołectwa Wojciechów,
38) Pan Mieczysław Cieślik na terenie sołectwa
Wojsławice,
39) Pan Stanisław Baranowski na terenie sołectwa Wymysłów,
40) Pan Tadeusz Podkowa na terenie sołectwa
Zagórzyce,
41) Pan Rafał Kular na terenie sołectwa Ziębice,
42) Pan Krzysztof Ciochoń na terenie sołectwa
Zysławice.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes

990

991
991

UCHWAŁA NR LIII/379/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego
przez Gminę Końskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 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 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241), art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o sporcie kwalifikowanym (Nr 155, poz.
1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z
2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) Rada
Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Niniejsza uchwała reguluje warunki i
tryb udzielania przez Gminę Końskie wsparcia
finansowego w formie dotacji celowych na
przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.
2. Przepisów uchwały nie stosuje się do
dotacji udzielanych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę
Końskie,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Końskich,
3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Końskie,
4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd
Miasta i Gminy w Końskich,
5) klubie sportowym - należy przez to rozumieć
działający na terenie Gminy Końskie, uczestniczący w sporcie kwalifikowanym klub sportowy, w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z
dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 ze zm.),

6) dotacji - należy przez to rozumieć udzielone
klubowi sportowemu, na warunkach i trybie
przewidzianym w mniejszej uchwale, wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
która jest przeznaczona na sfinansowanie lub
dofinansowanie projektu służącego rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie
Gminy Końskie,
7) zadaniu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy,
stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe
tego klubu, które w sposób bezpośredni
przyczynia się do rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Końskie,
8) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć
klub sportowy, który na warunkach i w trybie
niniejszej uchwały złoży ofertę realizacji zadania,
9) beneficjencie - należy przez to rozumieć klub
sportowy, któremu w trybie niniejszej
uchwały przyznano dotację na sfinansowanie
lub dofinansowanie zadania,
10) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek
o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania,
11) umowie - należy przez to rozumieć umowę o
dotację między Burmistrzem i beneficjentem.

Rozdział 2
Warunki wspierania sportu kwalifikowanego
§ 3. Dotacja może być udzielona, z zastrzeżeniem § 4 i § 8 ust. 1, na finansowanie lub dofinansowanie wydatków w zakresie:
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego,
3) kosztów organizowania lub uczestnictwa w
zawodach sportowych,
4) kosztów korzystania z obiektów sportowych
dla celów szkolenia sportowego.
§ 4. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:
1) wydatków, które wnioskodawca poniósł na
realizację przedsięwzięcia przed zawarciem
umowy o udzielenie dotacji, w tym wydatków związanych z przygotowaniem wniosku,
2) wydatków finansowanych z innych źródeł,
3) wydatków na prace remontowe lub budowlane,
4) wydatków na zakup środków trwałych,
5) wydatków na zakup nieruchomości (grunty,
budynki),

6) podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może być przez beneficjenta odliczony od podatku należnego lub zwrócony beneficjentowi według warunków określonych przepisami o podatku od towarów i usług,
7) kosztów promocji,
8) wynagrodzeń dla zawodników i działaczy
klubu sportowego,
9) stypendiów przyznanych zawodnikom przez
kluby sportowe,
10) wydatków związanych z transferem zawodnika z innego klubu sportowego,
11) kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych
nałożone na klub sportowy lub zawodnika
tego klubu,
12) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych oraz kosztów obsługi
zadłużenia,
13) wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
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Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji
§ 5.1. Dotacja celowa na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowanego może być przyznana przez Burmistrza na wniosek
klubu sportowego.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o
wsparcie finansowe sportu kwalifikowanego
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w terminie wskazanym w ogłoszeniu
o ich naborze.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1,
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Do wniosku należy dołączyć w szczególności:
1) kosztorys realizacji zadania zawierający dane
określone w ogłoszeniu o naborze wniosków,
2) dokument potwierdzający posiadanie licencji
przyznanej przez właściwy polski związek
sportowy,
3) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji
właściwych dla formy organizacyjnej danego
klubu sportowego,
4) aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy. 6.
Wnioski złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
6. Wnioski złożone po terminie, nie będą
rozpatrywane.
7. W przypadku stwierdzenia, że wniosek
nie spełnia wymogów określonych w niniejszej
uchwale lub w ogłoszeniu o naborze wniosków,
Burmistrz wzywa wnioskodawcę do usunięcia
braków.
8. Wniosek, którego wad nie usunięto w
wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6.1. Oceny złożonych wniosków dokonuje komisja powołana w drodze zarządzenia przez
Burmistrza.
2. Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej
wysokości podejmuje Burmistrz w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
3. Przy ocenie złożonych wniosków bierze
się pod uwagę:
1) spełnienie wymogów formalnych,
2) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie
Gminy,
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na rozwój sportu kwalifikowanego w
danym roku budżetowym,
4) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,
5) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,
6) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym wnioskodawcy.
§ 7. Wysokość przyznanej dotacji może
być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy. W takim przypadku warunkiem zawarcia
umowy jest korekta kosztorysu zadania.
§ 8.1. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na
warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz
dotacją udzielaną z budżetu Gminy na zasadach i
w trybie przepisów, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. W roku budżetowym klub sportowy, w
trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy dotacje na więcej niż jeden projekt,
pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest
oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.
§ 9. Burmistrz zamieszcza wykaz beneficjentów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Rozdział 4
Umowa o dotację
§ 10.1. Przekazanie dotacji następuje na
podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a
klubem sportowym, którego wniosek został wybrany.

2. Dotacja powinna być wykorzystana w
trakcie roku budżetowego, na który została przyznana.
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3. Umowa nie może być zawarta na okres
dłuższy niż rok budżetowy.
4. Umowa wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość
zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz
warunków realizacji zadania w formie aneksu do
umowy, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to
podwyższenia kwoty dotacji.
6. Umowa może zawierać postanowienia
dopuszczające dokonanie przesunięć pomiędzy
pozycjami wydatków określonych w kosztorysie
zadania do 20 % kwoty przypisanej do danej
pozycji, bez sporządzania aneksu do umowy.
7. Umowa winna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki
dotacja została przyznana oraz termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, nie
dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku budżetowego,
3) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu na realizację zadania i tryb płatności,
4) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia
praw i obowiązków strony na osoby trzecie,
5) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano
dofinansowanie, do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przekazywanych
środków,
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6) termin i sposób rozliczenia dotacji, w tym
zobowiązanie podmiotu do przedstawienia
sprawozdań z realizacji zadania w zakresie
rzeczowym i finansowym,
7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w
umowie dnia wykonania zadania,
8) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,
9) tryb kontroli wykonania zadania.
8. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) szczegółowy opis zadania - załącznik Nr 1,
2) kosztorys – załącznik Nr 2,
3) wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) z wykonania zadania – załącznik Nr 3
§ 11. Umowa może być rozwiązana przez
Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania dotacji w całości lub w
części niezgodnie z przeznaczeniem,
2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności
stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosku, zmiany
zakresu rzeczowego realizowanego zadania,
3) przekazania przez klub sportowy część lub
całość dotacji osobie trzeciej,
4) odmowy poddania się kontroli, bądź nie
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w
terminie określonym przez Burmistrza w wystąpieniu pokontrolnym.

Rozdział 5
Kontrola wykonania i rozliczenia zadania
§ 12.1. Po zakończeniu realizacji zadania w terminie 14 dni po upływie terminu, na który
umowa została zawarta - klub sportowy składa
sprawozdanie z jego wykonania.
2. Umowa może nakładać na beneficjenta
obowiązek składania częściowych sprawozdań z
wykonywania zadania.
3. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2 lub gdy złożone
sprawozdania nie spełniają określonych umową
wymagań, Burmistrz wzywa beneficjenta do ich
złożenia, bądź uzupełnienia. Niezastosowanie się
do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą rozwiązania
umowy.

§ 13.1. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny
wykonania zadania , a w szczególności:
1) przebiegu, sposobu i stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania
zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy,
5) prawidłowości rozliczeń.
2. Kontrola prowadzona jest na podstawie
imiennego upoważnienia udzielonego przez
Burmistrza.
3. Kontrolujący w ramach udzielonego
upoważnienia ma prawo do:
1) przeprowadzania kontroli w siedzibie beneficjenta lub w siedzibie Urzędu,
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2) żądania informacji i danych niezbędnych do
oceny prawidłowości wykonywania zadania,
w tym zlecania kontrolowanemu sporządzania niezbędnych fotokopii dokumentów oraz
ich odpisów i wyciągów, jak również zestawień i obliczeń z dokumentów będących
przedmiotem kontroli,
3) żądania udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania i wydatkowaniem dotacji, w tym wglądu do dokumentacji finansowej,
4) żądania wyjaśnień i przyjmowania oświadczeń.
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4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza
się protokół.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Burmistrz przekazuje beneficjentowi wystąpienia pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu ich
usunięcia.
6. Beneficjent, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosków i zaleceń, zawiadamia
Burmistrza o ich wykonaniu lub przyczynach ich
niewykonania.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 14. W zakresie nieuregulowanym uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm) oraz ustawy
z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Gąszcz
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Załącznik do Uchwały nr LIII/379/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 3 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132

– 8686 –

Poz. 991

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132

– 8687 –

Poz. 991

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132

991

– 8688 –

Poz. 991

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132

– 8689 –

Poz. 992

992
992

UCHWAŁA NR LIII/381/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 3 marca 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. 6 b 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
2007r. 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,
26

Górski Krzysztof

§ 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.
992

poz. 1199, 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. 26 otrzymuje brzmienie:
Pomorzany

14

§ 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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UCHWAŁA NR LIII/382/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U.
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, 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, Nr 157, poz. 1241), art. 211,
art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236, ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

1.

926

92601

6050

2.

926

92601

6050

3.
-

926

92601
-

6050
-

Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Końskich
uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie miasta i gminy Końskie na
2010 rok:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków niżej
wymienionych zadań inwestycyjnych ujętych
w załączniku – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20102012

Nazwa zadania

Zmniejsza się plan
Zwiększa się plan
wydatków o kwotę zł wydatków o kwotę zł
Modernizacja hali sportowej przy ul. Kpt.
130.000,00
Stoińskiego w Końskich (2009-2010)
Termomodernizacja budynku Hali Sportowej
480.000,00
przy ul. Kpt. Stoińskiego w Końskich (2008–
2010)
Rewitalizacja boisk sportowych (2009–2010)
350.000,00
Razem
4800.000,00
480.000,00

4. W związku ze zmianami, o których mowa w
§ 1 pkt 3 niniejszej uchwały załącznik Nr 3 do
uchwały budżetowej Nr L/367/2010 Rady
Miejskiej w Końskich z dnia15 stycznia 2010
r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i
Gminy Końskie na 2010 r. obrazuje załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich:
Marian Gąszcz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIII/382/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 3 marca 2010 r.
DOCHODY
Dział
758

Rozdział

Paragraf

75801
2920
852
85212
0920
0970

Treść
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu
alimentacyjneego
oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów

Przed zmianą
19 889 120,00

Zmiana
121 031,00

Po zmianie
20 010 151,00

19 472 268,00

121 031,00

19 593 299,00

19 472 268,00
14 286 595,00

121 031,00
23 000,00

19 593 299,00
14 309 595,00

12 112 093,00

23 000,00

12 135 093,00

0,00
0,00

3 000,00
20 000,00

3 000,00
20 000,00

Razem:

91 156 250,00

144 031,00

91 300 281,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIII/382/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 3 marca 2010 r.
WYDATKI
Dział
801

Rozdział

Paragraf

80101
4010
852
85212

2910
4580

Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Pozostałe odsetki

Przed zmianą
37 539 162,00
20 868 912,00

Zmiana
121 031,00
121 031,00

Po zmianie
37 660 193,00
20 989 943,00

9 283 930,00

121 031,00

9 404 961,00

18 579 678,00

23 000,00

18 602 678,00

12 112 093,00

23 000,00

12 135 093,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

Razem:

126 165 520,00

144 031,00

126 309 551,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIII/382/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 3 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLI/191/10
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
Art. . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a , art. 54 ust. 7 i
art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz.
674 z późn. zm.) Rada Miejska w Koprzywnicy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób
obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla
których Gmina Koprzywnica jest organem prowadzącym, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/145/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca
2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koprzywnicy:
mgr Stanisław Pawlik
Załącznik do Uchwały nr XLI/191/10
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 25 lutego 2010 r.

REGULAMIN
określający wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób
obliczania ich wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Koprzywnica.
§ 1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
1/ wynagrodzenia zasadniczego,
2/ dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy,
3/ wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,
4/ nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wysokość stawek wynagrodzeń, o których mowa w § 1 pkt i 4 reguluje Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku
Nr 97, poz. 674 z późń. zm.) zwana dalej „Kartą
Nauczyciela” oraz wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze.
§ 2.1. Nauczycielom przysługuje dodatek
za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia
zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w
okresach miesięcznych począwszy od czwartego
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roku pracy z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

7. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z
góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

2. Do okresów pracy uprawniających do
dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został
rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób
ustania stosunku pracy (zakończone okresy zatrudnienia).
Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w
więcej niż w jednym stosunku pracy okresy
uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala
się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Do okresu dodatkowego
zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy
podstawowego zatrudnienia.

§ 3.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
motywacyjny w zależności od osiąganych wyników pracy, a w szczególności za:
1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze, jakość świadczonej pracy,
2) ocenę pracy nauczyciela,
3) zaangażowanie w realizacji czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,

3. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie
przekraczającym obowiązkowego wymiaru zajęć,
do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 2.
4. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza
się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie
niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru
zajęć(czasu pracy)oraz okresy pracy, o których
mowa w art. 22 ust 3 Karty Nauczyciela.
5. Do okresów pracy uprawniających do
dodatku za wysługę lat wlicza się także inne
okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
6. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1/ począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w
którym nauczyciel nabył prawo do dodatku
lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.
2/ za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do
dodatku wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia
oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie,
chyba, że przepis szczegółowy stanowi inaczej.
Dodatek ten również przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby bądź konieczności osobistego
sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi łącznie od 3 % do 15 % ogólnej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie zasadnicze.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie
dłuższy niż jeden rok szkolny.
4. Wskaźnik procentowy na dany okres
określi Burmistrz.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a w stosunku
dla dyrektorów szkół i przedszkola Burmistrz do
25 % wynagrodzenia zasadniczego.
6. Zasady i kryteria przyznawania dodatku
motywacyjnego w granicach przyznanych środków finansowych, ustala dyrektor szkoły a dla
dyrektora Burmistrz.
7. Dodatek motywacyjny wypłaca się w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 4.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub
inne stanowisko kierownicze przewidziane w
statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w
wysokości określonej poniżej:
1/ dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek
- 700 – 1200 zł
2/ wicedyrektor szkoły
- 400 – 600 zł
3/ inne stanowisko kierownicze
- 150 - 250 zł
2. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach prawo
do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu
pełnienia tych obowiązków i gaśnie z dniem
miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
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3. Dodatek funkcyjny przysługuje również
nauczycielowi z tytułu:
1/ sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 90,00 zł miesięcznie,
2/ powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości:
90 zł do 15 uczniów w oddziale,
120 zł powyżej 15 uczniów w oddziale,
150 zł powyżej 15 uczniów w oddziale
3/ powierzenie funkcji doradcy metodycznego
lub nauczyciela konsultanta, w wysokości
50 zł miesięcznie.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych, ustala dla dyrektorów szkół i przedszkola Burmistrz, a dla innych
uprawnionych nauczycieli – dyrektor szkoły
uwzględniając m.in. wielkość szkoły, jej warunki
organizacyjne, złożoność zadań wynikających z
funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły.
§ 5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, jeżeli powierzenie
stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca
– od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo
do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu,
a w razie wcześniejszego odwołania z końcem
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie. Jeżeli
odwołanie nastąpiło pierwszego miesiąca – od
tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w
okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten
dodatek, jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 6. Nauczycielom pracującym w trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
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§ 7.1. Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne lub uciążliwe warunki pracy
procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia
zasadniczego:
1/ trudne warunki pracy – do 10 %
2/ uciążliwe warunki pracy – do 20 %
2. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do
realizowanego przez nauczycieli obowiązującego
pensum w warunkach trudnych lub uciążliwych.
3. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia określony jest przez odrębne
przepisy.
4. Za pracę w święto, przypadające poza
dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy
nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
zamiast dnia wolnego wynagrodzenie ze 100 %
dodatkiem.
Wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć
wynagrodzenia obliczonego za 4 godziny dziennie płatne jak za godziny ponadwymiarowe.
§ 8.1. W szczególnych wypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji
programu nauczania w szkołach, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną
specjalnością, których liczba nie może przekraczać ¼ tygodniowego obowiązkowego pensum,
a za zgodą nauczyciela – ½ pensum.
2. Przez godzinę ponadwymiarową
rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych oraz w dniach
wolnych od pracy nie więcej niż 4 godziny
dziennie.
3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa
należy rozumieć przydzieloną nauczycielowi
godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela.
5. Zajęcia pozalekcyjne traktuje się jak
godziny ponadwymiarowe.
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6. W przypadku, gdy dyrektor szkoły w
ramach jednego etatu musi łączyć zajęcia o
różnym wymiarze pensum, należy określić to
pensum wg niżej podanego przykładu:
„Nauczyciel historii realizuje łącznie 27 godz., w
tym 6 godz. historii wg 18-godzinnego pensum i
21 godz. zajęć wychowawczych w świetlicy
szkolnej, wg pensum 26-godzinnego, czyli:
6/18 + 21/26 = 1,14, a więc, jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godz. to proporcjonalnie jeden etat stanowi 23,68 godz. zaokrąglając do pełnych godz.
– 24 godz. pozostałe 3 godz. stanowią godziny
ponadwymiarowe. Tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć nauczyciela wynosi 24 godz. i
3 godz. ponadwymiarowe.
§ 9.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ranach
godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1,
uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do
pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć od
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
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Za godziny ponadwymiarowe uznaje się udział
w egzaminie maturalnym.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.
§ 10.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
doraźnych zastępstw ustala się tak, jak jedną
godzinę ponadwymiarową
2. Za godziny pierwszą i ostatnią doraźnych zastępstw się nie przydziela.
§ 11.1. Za wieloletnią pracę nauczyciel
otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1/ za 20 lat pracy – 75 % wynagrodzenia miesięcznego,
2/ za 25 lat pracy – 100 % wynagrodzenia miesięcznego,
3/ za 30 lat pracy – 150 % wynagrodzenia miesięcznego,
4/ za 35 lat pracy – 200 % wynagrodzenia miesięcznego,
5/ za 40 lat pracy – 250 % wynagrodzenia miesięcznego.
2. Nauczycielowi dyplomowanemu, który
uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty
wypłaca się gratyfikację pieniężną w wysokości
6–miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajęć z
powodu przerw przewidzianych przepisami o
organizacji roku szkolnego, lub kończenia zajęć
w środku tygodnia oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

3. Nauczycielowi przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez
pracownika w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego wg zasad określonych w ustawie z
dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery
budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późń. zm.).

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia
rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia –
za podstawę ustalenia godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar
zajęć
określony
w
Karcie
Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub ¼ gdy dla
nauczyciela ustalono czterotygodniowy tydzień
pracy za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo
wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu
nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

4. W budżecie organu prowadzącego
szkoły tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w
wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.
1/ fundusz nagród w wysokości 70 % przekazywany jest bezpośrednio do budżetów szkół
z przeznaczeniem na nagrody dyrektora. Zasady i kryteria przyznawania nagród dyrektora muszą być zgodne z obowiązującym regulaminem ustalonym uchwałą rady Miejskiej
Nr XXV/118/2005 z dnia 9 czerwca 2005 roku,
2/ fundusz nagród w wysokości 30 % przeznacza się na nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli. Po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora szkoły oraz struktur
związków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132

– 8699 –

5. 1/ Zasiłek na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi, który uzyskał stopień
nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat
od podjęcia pierwszej w życiu pracy zawodowej
w szkole. Ponadto świadczenie to może uzyskać
nauczyciel, który posiada kwalifikacje wymagane
do zajmowanego stanowiska, jest zatrudniony w
wymiarze, co najmniej połowy obowiązkowego
wymiaru zajęć i złożył wniosek w okresie roku od
dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zasiłek na zagospodarowanie jest
świadczeniem jednorazowym, przysługuje w
wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego.
2/ Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole
trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący
szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub
w części z obowiązku zwrotu zasiłku.

Poz. 994,995

3. Do członków rodziny, o której mowa w
ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałżonka, dzieci i rodziców
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi
będącego także nauczycielem, stale zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2.
małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w
przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4,
na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi przyznaje
dyrektor, a dyrektorowi organ prowadzący.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1/ niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2/ od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złożył
wniosek o jego przyznanie.

§ 12.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
mieszkaniowy, zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach oraz przedszkolu na terenie Gminy Koprzywnica i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego
stanowiska.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywanej pracy, a
także w okresach:
1/ nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2/ pobierania zasiłku społecznego, odbywania
zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej służby wojskowej: w
przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była
umowa o pracę na czas określony, dodatek
wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu,
na który umowa była zawarta,
3/ korzystania z urlopu.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego w zależności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi:
1/ przy jednej osobie w rodzinie – 1 %,
2/ przy dwóch osobach w rodzinie – 1 %,
3/ przy trzech osobach w rodzinie – 1 %,
4/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie
– 1 %,
w rodzinie wynagrodzenia nauczyciela stażysty
w I grupie awansu zawodowego.
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UCHWAŁA NR XLIX/406/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 166 ust.1, art. 184 ust. 1
pkt 10 lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249, poz.

2104 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211,
art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Opatowie
uchwala, co następuje:
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§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych odpowiednio:
- w dziale 700 rozdział 700 04 paragraf 4300
o kwotę 40 000 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 18 paragraf 4810
o kwotę 800 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych odpowiednio:
- w dziale 400 rozdział 400 02 paragraf 4300
o kwotę 40 000 zł,
- w dziale 854 rozdział 854 15 paragraf 3240
o kwotę 800 zł.
§ 3. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku” do
uchwały Nr XLVII/391/2010 Rady Miejskiej w
Opatowie z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2010 rok

Poz. 995

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/406/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 22 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIX/407/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Opatowa”
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz 1591 z późn.
zm.) Rada Miejska w Opatowie uchwala co następuje:
§ 1. Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta
Opatowa” jest zaszczytnym dowodem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi
dla Miasta i Gminy Opatów.
§ 2. Zasady i tryb nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Opatowa” określa
Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/407/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 22 lutego 2010 r.

Regulamin
§ 1.1. Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Opatowa”, zwany dalej Tytułem jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Miasta i Gminy Opatów we
wszystkich dziedzinach życia społecznego.

2. Wniosek o nadanie Tytułu powinien zawierać dane personalne kandydata wraz z uzasadnieniem nadania tytułu, w którym powinien
znaleźć się opis jego zasług dla Miasta i Gminy
Opatów.

2. Tytuł nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta i Gminy Opatów oraz
innym wybitnym osobom przez Radę Miejską w
Opatowie.

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.

§ 2.1. Tytuł może być nadawany żyjącym
obywatelom polskim i cudzoziemcom,
2. Akt Nadania Tytułu „Honorowego
Obywatela Miasta” może być nadany również
pośmiertnie.
§ 3.1. Z wnioskiem o nadanie Tytułu mogą
wystąpić:
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie,
- Burmistrz Miasta i Gminy Opatów,
- stałe Komisje Rady Miejskiej w Opatowie,
- organizacje społeczne, polityczne, związkowe
i inne organizacje pozarządowe.

§ 4. Wniosek o nadanie Tytułu można
składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.
§ 5.1. Złożenie wniosku o nadanie Tytułu
nie zobowiązuje jeszcze do przedstawienia jego
treści Radzie Miejskiej. Wniosek taki w pierwszej
kolejności przedstawiany jest Komisji Honorowej zwanej „Komisją” w skład, który wchodzą:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie
– jako przewodniczący Komisji,
2) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów,
3) Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej.
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2. Komisja po rozpatrzeniu wniosku podejmuje uchwałę:
1) o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku i
przedstawieniu jego treści Radzie Miejskiej
lub
2) stwierdzającą, że nadanie Tytułu jest nieuzasadnione i wniosek nie będzie przedstawiony
Radzie Miejskiej.
3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
4. W przypadku podjęcia uchwały o negatywnym zaopiniowaniu, Komisja zawiadamia o
tym zgłaszającego wniosek wraz z podaniem
przyczyny.
§ 6.1. Uchwałę w sprawie nadania Tytułu
podejmuje Rada Miejska w Opatowie.
2. Wręczenie aktu nadania Tytułu następuje na uroczystej sesji Rady Miejskiej bądź na
innej uroczystości i poprzedzone jest prezentacją
zasług wyróżnionej osoby.
3. Wręczenia aktu dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy.
§ 7.1. Osoba wyróżniona otrzymuje Akt
Nadania Honorowego Obywatelstwa, którego
wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu podpisany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Opatowie oraz przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów i medal Honorowego Obywatela
Miasta Opatowa.
2. Medal Honorowego Obywatela na
awersie zawiera napis „Honorowy Obywatel
Miasta Opatowa”. Głównym elementem rewersu jest historyczna pieczęć z herbem Miasta i
Gminy Opatów.
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§ 8.1. Imię i nazwisko osoby, której nadano Tytuł wpisuje się do Księgi Honorowych
Obywateli Miasta Opatowa.
2. Publikację oraz umieszczanie w Księdze
Honorowych Obywateli Miasta Opatowa osób
wyróżnionych prowadzi Urząd Miasta i Gminy w
Opatowie.
§ 9. Jeżeli osoba wyróżniona tytułem
zmarła przed wręczeniem aktu nadania, stosuje
się ceremoniał nadania tytułu odpowiednio do
uroczystości.
§ 10. Osoba wyróżniona może uczestniczyć na prawach honorowego gościa w:
1) sesjach Rady Miejskiej,
2) uroczystościach i imprezach kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych organizowanych
przez miasto.
§ 11. Koszty związane z nadaniem Tytułu
pokrywane są z budżetu Gminy Opatów.
§ 12.1. Rada Miejska może w drodze
uchwały pozbawić osoby wyróżnione tytułem w
przypadkach:
1) skazania wyróżnionego na karę pozbawienia
praw publicznych,
2) dopuszczenia się przez wyróżnionego czynu
wskutek którego stał się niegodny tytułu,
2. Pozbawienie tytułu odbywa się w trybie
obowiązującym przy jego nadaniu,
3. Przewodniczący Rady Miejskiej wzywa
wyróżnionego do zwrotu aktu nadania i medalu.
§ 13. Zmiany w Regulaminie wprowadza
się w trybie jego stanowienia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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Załącznik nr 1
do Regulaminu
do Uchwały nr XLIX/407/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 22 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Regulaminu
do Uchwały nr XLIX/407/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 22 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIX/408/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Opatów
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: (Dz. U. z 2005 roku Nr 236,
poz. 2008 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) - uchwala się co
następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Opatów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Opatów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nie wypełnienie, ktoregokolwiek z
wymagań, zawartych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do
uchwały, stanowi podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 111/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia
11 października 2007 roku.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/408/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 22 lutego 2010 r.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Opatów.
§ 1. Przedsiębiorca zobowizany jest do:
złożenia wniosku opracowanego zgodnie z
art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r, Nr 236, poz.
2008 z późn. zm.),
2. określenia rodzaju odpadów komunalnych
odbieranych od właścicieli nieruchomości,
3. udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów przez wysypisko, o którym mowa w
§ 2 pkt 2,
4. niezwłocznego zgłaszania Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów wszelkich zmian w danych określonych w zezwoleniu.
1.

§ 2.1. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania na składowisko odpadów komunalnych w Janczycach gmina Baćkowice nastepujących odpadów komunalnych odebranych od
właścicieli nieruchomości: a) niesegregowane,
które nie mogą być poddane odzyskowi, b) niesegregowane nadające się do odzysku, c)
roslinne, d) z selektywnej zbiórki, e) wielkogabarytowe, f) z remontów,
2. Przedsiębiorca, przed przekazaniem
odebranych odpadów komunalnych do miejsca,
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o którym mowa w ust. 2 może zgodnie z art. 8
ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach do których posiada tytuł
prawny.
3. Przedsiębiorca, przed przekazaniem
odebranych odpadów komunalnych do miejsca,
o którm mowa w ust. 2 może zgodnie z art. 8
ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach do których posiada tytuł
prawny.
§ 3.1. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji.
2. Udział przedsiebiorcy w rynku usług
stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiebiorcę i łącznej masy tych odpadów odebranych
z terenu Gminy Opatow w danym roku.
3. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia sposobu realizacji obowiązku, o którym
mowa w ust. 1.
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2. Zalecane jest aby przedsiębiorca posiadał możliwości mycia i odkażania pojemników
na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości.
§ 7.1. Pojazdy stosowane do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny:
a) spełniać wymagania techniczne określone w
ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.
908 z późn. zm.),
b) być dostosowane do pojemników do zbiórki
odpadów,
c) posiadać deklarację zgodności UE lub certyfikat zgodności CE wymagany ustawą z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2087 z
późn. zm.),
d) być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy.
2. Pojazdy przeznaczone do transportu
kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe z urzadzeniem wywrotu powinny posiadać dodatkowo
zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów
siatka lub plandeką.

§ 4.1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
może być prowadzone wyłącznie na podstawie
umowy i na warunkach w niej określonych.

3. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości, własne lub obce w
postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady, w zakresie przechowywania i
prowadzenia obsługi pojazdów, o których mowa
w ust. 1 i 2.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów korzystania z jego usług
zawierających daty odbioru, ilości, rodzaje odpadów.

§ 8.1. Pojazdy do odbierania odpadów
komunalnych powinny być myte i dezynfekowane wewnętrznie i zewnętrznie z częstotliwością
gwarantującą ich należyty stan sanitarny.

§ 5.1. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Opatów.”

2. Przedsiębiorca powinien przedstawić
dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni
do mycia i dezynfekcji pojazdów lub posiadania
umowy z przedsiębiorcą świadczącym takie
usługi.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych,o których mowa w
§ 2 pkt 2, z częstotliwością określoną w Regulaminie.

§ 9. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku w sposób nie powodujący zagrożenia dla
życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu.

§ 6.1. Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym
posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania określone
w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Opatów.

§ 10.1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do
prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów korzystania z usług.
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2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
b) adres nieruchomości,
c) data zawarcia umowy,
d) rodzaj (kod) odbieranych odpadów,
e) częstotliwość odbioru.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do
udostępniania ewidencji umów i dowodów
świadczenia usług pracownikom Urzędu Miasta i
Gminy w Opatowie posiadającym imienne upoważnienie Burmitrza Miasta i Gminy Opatów.
§ 11.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do
prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
według rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213).
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do
przekazywania Marszałkowi Województwa Świetokrzyskiego zbiorczych zestawień danych o
rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach
gospodarowania nimi zgodnie z art. 37 ustawy o
odpadach według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących
do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686).
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów w
terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi
w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazu
właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub
wygasły. Wykaz zawiera imię nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres wła-
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ściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości, numer umowy i data umowy.
4. Przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie z art.9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, do sporzadzania i przekazywania w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalkendarzowy Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów informacji dotyczącej:
a) masy poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych odebranych z terenu Miasta i
Gminy Opatów,
b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
c) masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji składowanych na składowisku
odpadów,
d) masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowania.
§ 12.1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszym załączniku zgodnie z art. 9
ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie
zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków
dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust 3 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
3. Zastrzega sie prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności
objetej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą
względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/408/2010
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 22 lutego 2010 r.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Opatów.
§ 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
1. Złożenia wniosku opracowanego zgodnie z
art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w
gminach
(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.),
2. Udokumentowania możliwości świadczenia
usługi, o której mowa w § 3 pkt 2,
3. Niezwłocznego zgłaszania Burmistrzowi Miasta i Gminy w Opatowie wszelkich zmian w
danych określonych w zezwoleniu.
§ 2.1. Świadczenie usługi opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na
podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i
nja warunkach w niej określonych.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi z podaniem daty jej wykonania, ilości wywiezionych
nieczystości ciekłych oraz ceny.

§ 4.1. Pojazdy stosowane do opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania
techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1 powinny:
a) posiadać deklarację zgodności UE lub certyfikat zgodności zgodnie z ustawą z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).
b) być oznaczone nazwą i adresem przedsiębiorcy.
3. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości, własne lub obce - w
postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady, w zakresie przechowywania i
prowadzenia obsługi pojazdów, o których mowa
w ust. 1.

§ 3.1. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Opatów”.

§ 5.1. Pojazdy do opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być:
a) odkażane w części spustowej- po każdym
napełnieniu zbiornika pojazdu,
b) myte zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
znajdującej się na terenie oczyszczalni ściewków
w Opatowie przy ulicy Sempołowskiej (Użytkownik: Przedsiębiorstwo Gosodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie,
ul. Partyzantów 42).

2. Przedsiębiorca powinien przedstawić
dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni
do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych
lub posiadanie umowy z podmiotem świadczącym takie uslugi.

3. Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością
uzgodnioną ze stacją zlewną w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika
w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego
opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

§ 6.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do
prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości
ciekłych przez stację zlewną.
2. Ewidencja umów powinna zawierać następujace informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwę włąściciela nieruchomości,
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adres nieruchomości,
datę zawarcia umowy,
pojemność zbiornika bezodpływowego,
częstotliwość opróżniania.
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zywania Burmistrzowi Miasta i Gminy w Opatowie informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z terenu Miasta i
Gminy Opatów w terminie do końca pierwszego
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany do
udostępniania dokumentacji,o której mowa w
ust. 1, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w
Opatowie posiadającym stosowne upoważnienie
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

§ 8.1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszym załączniku zgodnie z art. 9
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku
w gminach.

§ 7.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany,
zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do sporządzania i
przekazywania Burmistrzowi Miasta i Gminy
Opatów w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca, wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu zawarl
umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykazu
właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim
miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.
Wykaz zawiera imię, nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie
zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków
dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Zastrzega sie prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności
objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą
względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach do sporządzania i przeka-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak
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UCHWAŁA NR XLIII/409/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 10 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
Na podstawie art. 18.ust. 2, pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami) art. 211 i 212 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych
na 2010 rok o kwotę 1 312 137 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na
2010 rok o kwotę 1 312 137 zł
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów
określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 6 1.
Ustala się dochody w kwocie 270 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270 000
zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnym
programie
przeciwdziałania
narkomanii.
2. Ustala się dochody należne gminie na
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 1 058 724 zł oraz wydatki na
zadania określone w ustawie Prawo ochrony
środowiska w kwocie 1 058 724 zł.”
5. Uchyla się § 9 uchwały.
6. Załącznik Nr 3 do uchwały „Plan limitów
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
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7. Załącznik Nr 3 a do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 7 do uchwały „Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r”„
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 11 do uchwały „Dotacje podmiotowe w 2010 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej
uchwały.
10. Załącznik Nr 12 do uchwały „Dotacje celowe” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
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11. Uchyla się załącznik nr 13 do uchwały „Plan
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem
powzięcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marek Omasta
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/409/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 10 marca 2010 r.
Plan Dochodów
Klasyfikacja budżetowa
Dział
1
600

Rozdział
2

Paragraf
3

60016
6330
758
75801
2920
801
80110
2700
900
90019
0570
0580
0690
0970
Razem

Nazwa
Treść
4
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Gimnazja
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów

Plan dochodów
budżetowych
Kwota
5
-5 000
-5 000

Uzasadnienie zmian
6

Pismo Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach Wydział
Finansów i Budżetu z dnia 27.01.2010
-5 000
znak FN.I.3011-003/10

208 413
208 413

Pismo Ministra Finansów z dnia
09.02.2010 znak ST3/4820/2/10

208 413
50 000
50 000
Dochody ponadplanowe
50 000
1 058 724
1 058 724
1 000
3 000
553 000
501 724
1 312 137

Pismo Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem z dnia
18.02.2010znak OŚIGM.II.7629/2/10
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/409/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 10 marca 2010 r.
Plan Wydatków
Klasyfikacja
budżetowa
dzial rozdzial paragraf
1
2
3
010
01009
4300
01010
6050

Nazwa
treść
4
Rolnictwo i łowiectwo
Spółki wodne
Zakup usług pozostałych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

600
60016

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700
70005
4590
6050
70095

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Obsługa długu publicznego

757

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

75704

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

801
80101
4270

Zakup usług remontowych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80110
2540

4210

Gimnazja
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zakup materiałów i wyposażenia

Plan wydatków
budżetowych
Uzasadnienie zmian
wartość
5
6
108 000
100 000 Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego z
dnia 17.02.2010 znak NW 6450/1/WFB/10
100 000
8 000 Pismo Wydziały Inwestycji z dnia 17.02.2010
znak I.3040-3/10 zwiększenie środków na
8 000 zadaniu inwestycyjnym: „Rozbudowa wodociągu w Brześciu” - 8 000 zł
195 000
195 000 Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu
z dnia 27.01.2010 znak FN.I.3011-003/10
zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie” - 5 000 zł
Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 17.02.2010
znak I.3040-3/10 zwiększenie środków na
zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa drogi
406 601
Borków-Chwałowice” - 40 000 zł;
zmiana nazwy zadania inwestycyjnego
„Przebudowa drogi w Gackach (koło szkoły)”
na „ Przebudowa drogi w Gackach” i zwiększenie środków o kwotę 160 000 zł
Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu:
„Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej w
Pińczowie” - zwiększenie o kwotę 211 601 zł
Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu:
-211 601 „Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej w
Pińczowie” - zminiejszenie o kwotę 211 601 zł
80 000
0 Pismo Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem z dnia 10.02.2010 znak
50 000
OŚiGM. VIb.743a/24/10 - zmniejszenie środków na zadaniu Inwestycyjnym „Wykup
-50 000
gruntu” - 50 000 zł
80 000 Pismo z dnia 18.02.2010 zwiększenie środków
na zadanie inwestycyjne: „Remont mieszkań
80 000 socjalnych w budynku nr 11 przy ul. 11 Listopada w Pińczowie” - 80 000 zł
Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego z
dnia 17.02.2010 znak NW 6450/1/WFB/10 100 000 zł
-491 000
Pismo Samorządowego Centrum Kultury w
Pińczowie z dnia 11.02.2010 znak PSCK
62/2010
- 15 000 zł
Pismo Muzeum Regionalnego w Pińczowie z
dnia 12.02.2010 znak MR 7/2010 - 5 000 zł
-491 000 Pismo Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem z dnia 17.02.2010 znak
OŚiGM. VII.7044/5/10 - 60 000 zł
Pismo z dnia 18.02.2010
- 80 000
-491 000 Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 17.02.2010
znak I.3040-3/10 - 231 000 zł
258 413
104 573
Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego z
104 573
dnia 18.02.2010 znak NW-4318/2010
-25 000 Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu:
„Budowa sali sportowej ogólnodostepnej
25 000
przy ul. Szkolnej w Pińczowie”
153 840
Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego z
51 840
dnia 18.02.2010 znak NW-4319/2010
Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego z
dnia 18.02.2010 znak NW-4318/2010
32 000
Środki na turniej wiedzy ekonomicznej 30 000 zł
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4270
4300

Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

900
90001
6050

90015

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260

90019
3040
4210
4240
4300
4430
4700

6050

921
92109
2480
92118
2480
926
92601

Razem

– 8714 –

Zakup energii
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Muzea
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

Poz. 998

50 000
20 000

Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego z
dnia 18.02.2010 znak NW-4318/2010
Środki na turniej wiedzy ekonomicznej 20 000 zł

1 141 724
23 000 Pismo Wydziały Inwestycji z dnia 17.02.2010
znak I.3040-3/10 zwiększenie środków na
zadaniu inwestycyjnym: „Budowa kanalizacji
sanitarnej przy ulicy Kluka w Pińczowie
23 000
- 15 000 zł; „Rozbudowa wodociągu w ulicy
Leśnej w Pińczowie” - 8 000 zł
60 000 Pismo Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem z dnia 17.02.2010 znak
60 000
OŚiGM. VII.7044/5/10
1 058 724
10 000
12 000
2 000

Pismo Wydziału Ochrony środowiska i Gospodarki Mieniem z dnia 18.02.2010 znak
OŚiGM.II.7629/2/2010

125 250
138 240
2 000
Pismo Wydziału Ochrony środowiska i Gospodarki Mieniem z dnia 18.02.2010 znak
OŚiGM.II.7629/2/2010 środki na realizaję
zadań inwestycyjnych: „Rewitalizacja zalewu
pińczowskiego etap I” - 150 000 zł;
„Instalacja systemów energii odnawialnej na
budynkach użyteczności publicznej oraz
domach prywatnych w gminach powiatu
769 234
buskiego i pińczowskiego” - 368 529 zł;
„Dokumentacja projektowa dla budowy
przydomowycg oczyszczalni ścieków w
gminie Pińczów” - 50 000 zł;
„Dostosowanie składowiska odpadów w
Skrzypiowie do wymogów prawa” - 140 705 zł;
„Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej - etap I” - 60 000 zł
20 000
15 000 Pismo Somorządowego Centrum Kultury w
Pińczowie z dnia 11.02.2010 znak PSCK
15 000
62/2010
5 000
Muzeum Regionalne w Pińczowie z dnia
12.02.2010 znak MR 7/2010
5 000
0
0
Zmniejszenie środków na zadanie: „Budowa
hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą
infrastrukturą sportowo rekreacyjną w Pińczowie” - 779 126 zł
Dotacja dla Powiatu Pińczowskiego na realizację zadania „Budowa hali widowiskowo779 126
sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo rekreacyjną w Pińczowie” - 779 126 zł
1 312 137
-779 126
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Poz. 998

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/409/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 10 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 998

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132

– 8717 –

Poz. 998

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 998

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIII/409/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 10 marca 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
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Poz. 998

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIII/409/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 10 marca 2010 r.
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLIII/409/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 10 marca 2010 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa instytucji
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
921
92109
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultur w Pińczowie
2
921
92116
Miejsko-Gminna Biblioteka Publicznia
3
921
92118
Muzeum Regionalne w Pińczowie
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.
801
80104
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Świetlik”
Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy
2.
801
80110
Młodzieży - Niepubliczne Gimnazjum w Pińczowie
Ogółem

Kwota dotacji
5
1 540 000
705 000
620 000
215 000
575 310
173 550
401 760
2 115 310

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLIII/409/10
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 10 marca 2010 r.
Dotacje celowe
w złotych
Lp. Dział Rozdział
Nazwa zadania
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Zapobieganie chorobom i urazom lub inne programy
1 851
85121 zdrowotne oraz promocja zdrowia (badania diagnostyczne)
Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą
2 926
92601
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie Jednostki Realizującej
1 010
01009
Projekt
Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji
2 010
01009 technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach Pińczów i Gacki
Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna
dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia
sportowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu,
narkotyków i innych używek/:
3 851
85154
prowadzenie sekcji: piłki nożnej
udział w turniejach, meczach i innych imprezach sportowych na terenie gminy, regionu i kraju
- organizacja lokalnych imprez sportowych - np.: mecze
Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna
dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia
modelarskie /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/:
- prowadzenie zajęć modelarskich oraz nauka pilotażu
4 851
85154 i sterowania modelami RC w tym na koputerowym
symulatorze lotów
- udział w zawodach i innych imprezach sportowych o
tematyce modelarstwa na terenie gminy, regionu i
kraju
- organizacja zawodów
Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna
dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia
5 851
85154 sportowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu,
narkotyków i innych używek/:
- prowadzenie zajęć nauki jazdy konnej

Jednostka otrzymująca dotację
5

Kwota dotacji
5
799 126

Samodzielny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Pińczowie

20 000

Powiat Pińczowski

779 126
500 000

Wodociągi Pińczowskie sp zoo

100 000

Wodociągi Pińczowskie sp zoo

200 000

wyłoniona w drodze konkursu

55 000

wyłoniona w drodze konkursu

11 000

wyłoniona w drodze konkursu

4 000

Dziennik Urzędowy
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6

926

92604

7

926

92604
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Poz. 998,999,1000

Upowszechnianie kultury fuzycznej i sportu wśród
społeczności lokalnej Gminy Pińczów oraz promocja
regionu na arenie krajowej i międzynarodowej
Kształtowanie wśród młodzieży i osób dorosłych
postaw patriotycznych, budzenie zainteresowania i
kultywowanie historycznych tradycji oręża polskiego
poprzez naukę polskiej sztuki walki.
Ogółem

wyłoniona w drodze konkursu

126 000

wyłoniona w drodze konkursu

4 000
1 299 126

998

999
999

UCHWAŁA NR XLIII/413/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 10 marca 2010 r.
w sprawie zmian Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na
obszarze gminy Pińczów
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. zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2001r Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami)
Rada Miejska uchwala co następuje:

2) W § 5 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Odbiorca usług ponosi koszt nabycia i
utrzymania wodomierza dodatkowego.”

§ 1. W Regulaminie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Pińczów, stanowiącym
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/299/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2005r,
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 4 ust. 2 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„- ponosi koszt nabycia, zainstalowania, utrzymania i legalizacji wodomierza głównego”

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów oraz Prezesowi spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp.
z o.o. w Pińczowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie:
Marek Omasta

999

1000
1000

UCHWAŁA NR XLVIII/283/10
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
późniejszymi zmianami)1) w związku z art. 211

ust.5 , art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. 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, Nr 157 poz. 1241

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1000

§ 2.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu
jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy po
zmianach wynoszą 63 115 417 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 38 778 019 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15 484 013 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań: 14 736 347 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 2 287 724 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
4 174 823 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3: 31 300 zł,
- wydatki na obsługę długu: 343 430 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:
1 720 382 zł,
b) wydatki majątkowe: 24 337 398 zł,
- inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne:
24 037 398 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałow: 0 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego: 300 000 zł.

§ 8. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu
jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w
brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się załącznik Nr 4a do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w
brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 7. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia

§ 9. Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia
28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu
jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. Zmienia się załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w
brzmieniu jak w załączniku Nr 10 do niniejszej
uchwały.
§ 11. Zmienia się załącznik Nr 10 do
uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok
w brzmieniu jak w załączniku Nr 11 do niniejszej
uchwały.
§ 12. Zmienia się załącznik Nr 11 do
uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok
w brzmieniu jak w załączniku Nr 12 do niniejszej
uchwały.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej
kwoty 70 000 zł.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.
§ 15.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Stanisław Lolo
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/283/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.
DOCHODY
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenia

1
1

2
600

3

4

5
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
POMOC SPOŁECZNA
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 zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
Wpływy z różnych dochodów
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Centra kultury i sztuki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
RAZEM
Zwiększenia

6

60016
2030
60078
2030
2

710
71035
2020

3

754
75412
6300

4

758
75801
2920

5

852
85213

2010

2030
85295
2030
6

900
90095
0970

7

921
92113
2320

Zwiększenia
7
313 200
63 200

zadania
zlecone
8

63 200
250 000

5 000
5 000

250 000
0

5 000
25 000
25 000

147 236
147 236

25 000
0

147 236
7 038

126 802

-7 038

7 038

7 038

-7 038

7 038

-7 038
7 038
119 764
119 764
473 219
473 219
473 219
5 000
5 000

159 274

5 000
943 221
783 947

-7 038
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVIII/283/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.
WYDATKI
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1
1

2
010

3

5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Wydatki bieżące w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6

7

Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Przedszkola
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wydatki majątkowe w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

0
0
0
156 236
90 836
90 836
68 536
22 300
9 000
9 000
9 000
0

Gimnazja
Wydatki bieżące w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55 900
55 900
4 600
51 300
500
500
500

01095
2

700
70095

3

600
60013
60016
60078

4

710
71035

5

750
75023
75095

6

754
75412

75495
7

801
80101

80104

80110

80146

0

0

0
0
0

5 000
5 000
5 000
5 000
4 150
4 150
4 150
4 150
0
0
0
0

Uwagi

8
4 000
4 000
4 000
4 000
65 000
65 000
65 000
65 000
663 200
350 000
350 000
350 000 Dotacja dla samo63 200 rządu Województwa
63 200
63 200
250 000
250 000
250 000
0
0
0
0
10 000
0
0
0
10 000
10 000
10 000
50 500
50 000
50 000
50 000 zakup samochodu
dla OSP w Rudnikach
500
500
500
9 000
0
0
9 000
0
9 000
9 000 zakup zmywarki
kuchennej
0
0
0
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1
8

2
852

3
85215

85295
9

900
90095

10

921
92113
92113

11

926
92605

– 8726 –

5
POMOC SPOŁECZNA
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wydatki majątkowe w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Centra kultury i sztuki
Wydatki bieżące w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Biblioteki
Wydatki bieżące w tym:
Dotacje na zadania bieżące
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieżące w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki w tym:
Wydatki bieżące w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki majątkowe w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zwiększenia

Poz. 1000
6
160 000
160 000
160 000
160 000

7
279 764
160 000
160 000

8

160 000
119 764
119 764
119 764
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

325 386
325 386
73 136
248 100
4 150
0
0
0

503 219
503 219
30 000
30 000
473 219 Tworzenie komplek473 219 sowych terenów
inwestycyjnych na
terenie Gminy Połaniec Etap I
73 600
67 000
67 000
67 000
6 600
6 600
6 600
90 000
90 000
90 000
10 000
50 000
30 000
1 748 283
866 064
0
422 200
320 264
123 600
882 219
882 219
1 422 897
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVIII/283/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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– 8728 –

Poz. 1000

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVIII/283/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 132
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Poz. 1000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVIII/283/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
w zł
L.p.
I

II

III

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
0
0
0
0
20 916 526
10 886 450
0
10 030 076
20 916 526
10 886 450
0
10 030 076

Planowane wydatki budżetowe na realizację
zadań programu w latach 2011-2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011-2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 013 608
61 966
16 075 574
6 396 422
27 225
6 423 647
0
0
0
9 617 186
34 741
9 651 927
16 013 608
61 966
16 075 574
6 396 422
27 225
6 423 647
0
0
0
9 617 186
34 741
9 651 927
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLVIII/283/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1000

Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Poz. 1000

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLVIII/283/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1)

Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Prywatyzacja pośrednia
Prywatyzacja bezpośrednia
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z
udziałem Skarbu Państwa
Pozostałe przychody z prywatyzacji
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Obligacje
Inne papiery wartościowe
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 papierów wartościowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Klasyfikacja
§

Zmniejszenia

3

4

Zwieksze-nia

0

Stan po zmianach

5
688 950

6
12 588 950
6 900 000

67 028

67 028

621 922

621 922
5 000 000
7 326 498
1 881 642
394 856

§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 941 do 9441)
§ 941
§ 942
§ 943
§ 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
§ 994
0

50 000

§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995

50 000

50 000
5 000 000

w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLVIII/283/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLVIII/283/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 10
do Uchwały nr XLVIII/283/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 11
do Uchwały nr XLVIII/283/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Zmniejszenia

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
921
92 113
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
2
921
92 116
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu
II. Dotacje da jednostek spoza sektora finansów publicznych
Razem dotacje

Zwiększenia

0

Stan po
zmianach
5

67 000
6 600

967 000
346 600

73 600

1 313 600

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XLVIII/283/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.
Zmiany w planie dotacji celowych na 2010 rok
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764
1
600
60013
relacji Kielce-Staszów-Połaniec (§ 663)
Remont dróg powiatowych na obszarze
2
600
60014
Gminy
Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu
3
600
60014 Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie
Powiatu Staszowskiego w 2010 roku I etap
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń
4
754
75414
Powodziowych
Remont i bieżące utrzymanie budynków
5
801
80130
oświatowych

Jednostka
Zmniejszenia Zwiększenia
otrzymująca dotację
5
6
7
Województwo Świętokrzyskie
Starostwo Powiatowe w Staszowie

350 000

350 000
100 000

Starostwo Powiatowe w Staszowie

Starostwo Powiatowe w Staszowie
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Centrum Kultury i
6
921
92113 Dotacja na zakup samochodu
Sztuki w Połańcu
Realizacja programu w zakresie zapobieSamodzielny Pugania chorobom i urazom lub innych bliczny ZOZ Przy7
851
85121
programów zdrowotnych oraz promocji chodnia Zdrowia w
zdrowia w 2010 roku
Połańcu
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Karosacja
samochodu
strażackiego
Ochotnicza Straż
8
754
75412
(§ 623)
Pożarna w Zrębinie
Ochotnicz Straż
9
754
75412 Zakup samochodu strazackiego (§ 623)
Pożarna w Rudnikach
Karosacja
samochodu
strażackiego
Ochotnicza Straż
10
754
75412
(§ 623)
Pożarna w Maśniku
Organizowanie dowozu dzieci i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z terenu
wyłoniona w drodze
11
853
85311 gminy Połaniec do Ośrodka Stowarzykonkursu
szenia na Rzecz Osób z Uposledzeniem
Umysłowym w Staszowie
Parafia RzymskoSfinansowanie prac konserwatorskich i Katolicka pw. Świe12
921
92120
restauratorskich
tego Marcina w
Połańcu

Stan po
zmianach
8

372 190

1 250
22 000
70 000
100 000

5 000

5 000

25 000

50 000

50 000
25 000

10 000

146 874
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13

921

92195

14

926

92605

15

926

92605

16

926

92605

17

926

92605

18

926

92605

– 8744 –

Działalnośc wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej
Popularyzacja i organizowanie lekkiej
atletyki, sportów pływackich, gry w warcaby wśród młodzieży oraz udział w
mistrzostwach na szczeblu lokalnym i
regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
Upowszechnianie sportów pływackich
wśród dzieci i młodzieży z miasta i gminy
Połaniec na zajęciach wychowania fizycznego oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia podstawowej nauki pływania i korekty wad
postawy
Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki,
siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych przez związki zawodowe
Organizacja imprez sportowych w gminie
- imprezy masowe, rozgrywki sportowe,
popularyzacja piłki nożnej - udział na
szczeblu lokalnym i regionalnym, dla
seniorów
Organizacja imprez sportowych w gminie
- imprezy masowe, rozgrywki sportowe,
popularyzacja piłki nożnej i siatkowej,
zapasów, tenisa stołowego wśród dzieci i
młodzieży, współzawodnictwo - udział na
szczeblu lokalnym i regionalnym, ze
szczególnym uwzglednieniem dzieci i
młodzieży
Ogółem

Poz. 1000,1001

wyłoniona w drodze
konkursu

14 000

wyłoniona w drodze
konkursu

55 000

wyłoniona w drodze
konkursu

200 000

wyłoniona w drodze
konkursu

25 000

wyłoniona w drodze
konkursu

wyłoniona w drodze
konkursu

80 000

30 000

35 000

80 000

220 000

485 000

1 866 314

1000

1001
1001

UCHWAŁA NR XLVIII/288/10
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)1) art.6b i 6c ust 1 ustawy z dnia
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz.
1055, nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z
2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, z 2006r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 249 poz.1825, Nr 245, poz. 1775, z
2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U z 2005r. Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 72,
poz.721, Nr 75, poz. 758, Nr 220 poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,

15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami)2) art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami)3) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200 poz.1682z późniejszymi zmianami)4) Rada
Miejska w Połańcu postanawia
Nr 249 poz. 1828, Nr 245, poz. 1775, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r.
Nr 93, poz .585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz.1463, z 2009r.
Nr 56, poz. 458
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U z 2002r.,Nr 216, poz.1826, z 2005r. Nr 164,
poz.1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199 z 2006r.,
Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2008r. Nr 116, poz.
730, z 2009r. Nr 56, poz. 458
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§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa
należności od osób fizycznych z tytułu podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
§ 2. Na inkasentów podatku o których
mowa w § 1 wyznacza się :
a) z terenu miasta inkasenta wskazanego w
załączniku Nr 1 do uchwały
b) z terenu sołectw inkasentów wiejskich wskazanych w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 3. Inkasenci dokonują wpłat zebranych
podatków na rachunek Gminy.
§ 4. Inkasenci otrzymywać będą wynagrodzenie określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do
uchwały. Wynagrodzenia inkasentów z tytułu
poboru inkasa płatne będzie po rozliczeniu danej
raty zobowiązań podatkowych, a mianowicie do

Poz. 1001

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym przypada termin płatności raty.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/17/07 Rady
Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2007 roku w
sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości oraz podatków pobieranych w
formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
(Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 80 poz. 1206 z dnia 8 maja 2007 roku)
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Stanisław Lolo
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/288/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.

Wykaz inkasentów uprawnionych do poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatków w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Lp.
1.

Nazwisko, imię i adres inkasenta
Majka Stanisław zam. Połaniec

Miasto
Połaniec

Wynagrodzenia za ratę
Prowizja w wysokości 5 % od
zainkasowanych kwot
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVIII/288/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 4 marca 2010 r.
Wykaz inkasentów uprawnionych do poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz
podatków w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1001

Nazwisko, imię i adres inkasenta
Machniak Marian
zam. Ruszcza
Wiącek Teresa
zam. Winnica
Pawlak Stanisław
zam. Tursko Małe Kolonia
Godzisz Mieczysław
zam. Kraśnik
Nalepa Edward
zam. Łęg
Kowenia Tadeusz
zam. Rybitwy
Stramowska Stanisława
zam. Zdzieci Nowe
Strojwąs Maria
zam. Zdzieci Stare
Bednarski Jerzy
zam. Brzozowa
Kowynia Jadwiga
zam. Ruszcza Kępa
Gwizdak Marian
zam. Rudniki
Nowak Urszula
zam. Tursko Małe
Trąd Rafał
zam. Wymysłów
Wolak Halina
zam. Maśnik
Legawiec Krystyna
zam. Kamieniec
Kądziela Stanisław
zam. Zrębin
Grzybowski Eugeniusz
zam. Okrągła

Ruszcza

Sołectwo

Kwota wynagrodzenia za ratę
700

Winnica

215

Tursko Kolonia

240

Kraśnik

100

Łęg

315

Rybitwy

425

Zdzieci Nowe

150

Zdzieci Stare

250

Brzozowa

150

Ruszcza Kępa

175

Rudniki

310

Tursko Małe

245

Wymysłów

90

Maśnik

355

Kamieniec

125

Zrębin

400

Okrągła i Luszyca

260
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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 19 kwietnia 2010 r.

ISSN-1508-4787

Cena 23,35 zł (w tym 7 % VAT)

